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Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag den 13 oktober 2014, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

232 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
233 §. PROTOKOLLJUSTERING
234 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
235 §. KOMMUNSTYRELSENS FRÅGESTUND
236 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
237 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
238 §. UTLÅTANDE NTM-centralens anhållan om utlåtande;

taxitillståndskvoter år 2015
239 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Jari och Johanna Syrjälä
240 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för daghemmet Sjöglimten i

Terjärv
241 §. PLANER Revidering av detaljplan för Terjärv centrum
242 § BUDGET 2015 Budgetförslag för kostnader utanför värdkommunavta-

let inom social- och hälsovården
243 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Förslag till kommunsty-

relsens uppgifts- område: flyktingmottagning
244 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Deltagande i förhandlingar med Karleby stad om

om social- och hälsovårdens produktionsområde
245 §. NÄMNDER Alexandra Grahns anhållan om befrielse från förtro-

endeuppdrag
246 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
247 §. INITIATIV Elisabeth Hagström; Projekt: "Våga tala svenska"
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Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

232 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 8 oktober 2014 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
____________________
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233 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Susanne Hongell att justera protokollet.
Protokollet justeras 15 oktober 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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234 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan med tilläggen att Bertel
Riippa har ett ärende under kommunstyrelsens frågestund och att Hans Sandström
anmäler jäv i samband med § 240 .
______________________
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235 §. KOMMUNSTYRELSENS FRÅGESTUND

Kommundirektören informerade om :

- att ambulansfrågan kommer att diskuteras med ledningen för MÖCS
- Nils Ahlbäcks begravning 18.10.2014
- att kommundirektören har inlett sitt budgetarbete - budgetförslaget färdigt 30.10.2014
- Österbottens landskapsprogram, TOTSU

Bertel Riippa inlämnade en skrivelse: Presidiet i återvändsgränd, Bilaga 1/235 av
13.10.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att anteckna informationen för kännedom.
______________________
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236 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Kommunfullmäktiges möte hölls 9.10.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt
följande:
a) MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av lägenheten Hästöskata RNr

23:54, Ab Hästöskata Oy
- delges Ab Hästöskata Oy och Kronoby Båtklubb samt tekniska avdelningen

b) MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av outbrutet område av lägen-
heten Hästöskata RNr 23:54, Kronoby Båtklubb

- delges Kronoby Båtklubb och tekniska avdelningen

c) FASTIGHETER Köp av markområde för parkering vid Hästöskatan
- delges Birgitta Långbacka och Ab Hästöskata Oy

d) BUDGET Revisorns utlåtande; behandling av överskridande av
budgetmedel via värdkommun

- antecknas för kännedom till efterrättelse

e) MOTION Peter Albäck m.fl.:s motion om ändring av
artesanutbildningen i Terjärv

- antecknas för kännedom och delges Peter Albäck

f) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Ministeriets anhållan om utlåtande; utkast till
regeringens förslag om ordnandet av social- och
hälsovården

- delges social- och hälsovårdsministeriet

g) KRONOBY ELVERK Bolagisering av Kronoby Elverk
- delges direktionen vid Kronoby Elverk

h) MOTION Socialdemokratiska gruppen inlämnade en motion angå-
ende revidering av det utbildningspolitiska programmet.

- skickas till bildningsnämnden för beredning

i) MOTION Elisabeth Hagström m.fl. inlämnade en motion angående
reservering av budgetmedel för inköp av tomtmark

- bereds av kommunstyrelsen

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslagen.
______________________
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237 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Kommunsekreteraren:

Enligt 51 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören
eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrel-
sen. Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling.

Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndens verksamhet och
aktuella frågor.

Avskrifter av protokoll från följande möte har tillställts kommunstyrelsen:
- Tekniska nämnden 24.9.2014
- Kultur- och fritidsnämnden 25.9.2014
- Miljönämnden 30.9.2014
- Bildningsnämnden 2.10.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas möte.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 121/2014

238 §. UTLÅTANDE NTM-centralens anhållan om utlåtande; taxitillståndskvoter år
2015

Bildningschefen:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten begär utlåtande av kommunen om
huruvida antalet taxibilar är tillräckligt, om antalet fordon som är tillgängliga samt om taxi-
tjänsternas kvalitet i kommunens område. I fråga om taxitjänsternas tillräcklighet ombeds
kommunerna ta hänsyn till social- och hälsovårdsväsendets samt utbildningsväsendets be-
hov av att ordna persontransporter. Uppgifter begärs också om hur många som har rätt att
använda fordon som är tillgängliga. I fråga om det senaste anbudsförfarandet som gäller
kommunens transporttjänster begärs uppgifter skilt för varje objekt om antalet anbud som har
lämnats in.

Som svar på förfrågan om ett utlåtande från kommunen huruvida antalet taxibilar är tillräck-
ligt, om antalet fordon som är tillgängliga samt om taxitjänsternas kvalitet i kommunens om-
råde svarar Kronoby kommun att antalet taxibilar inte är tillräckliga. Detta märks vid upp-
handlingar av skolskjutstrafiken. På vissa rutter finns ofta endast en offert, vilket betyder bris-
tande konkurrens. För social- och hälsovårdens räkning svarar Karleby stad.

Kommunen ombeds inlämna sitt utlåtande senast 15.10.2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter avge utlåtandet att antalet taxibilar inte är tillräckliga. Detta märks
vid upphandlingar av skolskjutstrafiken. På vissa rutter finns ofta endast en offert, vilket bety-
der bristande konkurrens. Det finns behov av ett ökat antal tillstånd. För social- och hälso-
vårdens räkning svarar Karleby stad.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 140/2014

239 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Jari och Johanna Syrjälä

Byggnadsnämnden 23.9.2014 144 §
Jari och Johanna Syrjälä ansöker om undantagslov för uppförande av fritidsstuga, gäststuga samt
strandbastu på del av lägenheten Brinken RNr 46:4 i Nedervetil-Norrby by, vid Sejsar sjön.
Byggnadsplatsens areal är 7000 m2, byggnadernas våningsyta är 70 m² + 35 m² + 20 m² och vånings-
talet är 1. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Ansökan om undantagslov skall avgöras av ELY-centralen när det gäller uppförande av fritidsbebyggelse
på oplanerade strandområden.

Planläggaren:
Lägenheten Brinken RNr 46:4 i Nedervetil-Norrby by, vid Sejsar sjön, har en strandlängd på ca
450m. En byggnadsplats har tidigare bildats från denna lägenhet; lägenheten Sejsarinhelmi RNr 46:1.
För Sejsarsjöns norra del finns en stranddetaljplan uppgjord på Kokkolan Seurakuntayhtymäs mark-
ägor. Ingen plan finns över det nu ansökta markområdet så undantagslov måste sökas. Undantagslov
kan förordas då det är fråga om en andra byggrätt samt att strandlinjen är tillräckligt lång. Placeringen
av byggnaderna mot den norra gränsen av lägenheten gör att ett längre obebyggt avsnitt bevaras
mellan de båda byggplatserna.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG:
Byggnadsnämnden förordar ansökan om undantagslov med hänvisning till planläggarens motivering-
ar.

BESLUT
Förslaget godkändes.
_____________________

Kst. 13.10.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner byggnadsnämndens utlåtande om undantagslov som sitt eget
och sänder det vidare till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten som underlag för
beslut.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 147/2014

240 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för daghemmet Sjöglimten i Terjärv

Tekniska chefen

I årets budget finns ett anslag på 220 000 € för inledande av en omändring och renovering
av gamla biblioteket i Terjärv till dagvårdsutrymmen ( Sjöglimtens daghem ) i hela fastighe-
ten. Kommunfullmäktige har den 24.4.14 § 15 tagit del av skissritningarna samt godkänt ett
anslag på 220 000 € i årets budget samt att 160 000 € tas in i 2015 års investerings budget.
Renoveringens tidtabell har i nuläget planerats till november 2014 – maj 2015 för att vara
klar till höstterminen 2015.

Projektet har varit utannonserat på ” Hilma ” enligt sk begränsat anbudsförfarande under ti-
den 4.9-19.9.2014. Intresserade entreprenörer har kunnat anmäla sig senast den 19.9.
Byggherren har dessutom kontaktat bekanta firmor angående intresse att ge anbud.
Anbudshandlingarna utsändes den 22.9 och sista inlämningsdagen var den 6.10.2014 kl
16.00.
Anbuden öppnades den 7.10.2014.

Planeringsgruppen föreslår för styrelsen att till val av entreprenör utgående från de förmånli-
gaste alternativen samt att man också beaktar ett investerings behov på 350 000 € i 2015
års investeringsbudget.

KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen utser på basen av öppningsprotokollet för Sjöglimtens daghem förmånli-
gaste anbuden enligt följande samt föreslår ett investeringsanslag på 350 000 i 2015 års
investeringsbudget:

- Huvudentreprenad WSB Byggnads Ab 354 700 €
( moms 0 % )

- El entreprenör Tekas Ab 78 000 €
( moms 0 % )

- Vatten och Avlopps entreprenad Dan`s VVS service 66 631 €
( moms 0 % )

- Ventilations entreprenad Peltisepänliike Nykänen 54 300 €
( moms 0 % )

Totalt 553.721 €
( moms 0 % )

BESLUT:

Ärendet bordlades.
______________________

Hans Sandström anmälde jäv och närvar inte vid behandling av denna paragraf.
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Dnr: KST 145/2014

241 §. PLANER Revidering av detaljplan för Terjärv centrum

Planläggaren:

En revideringen av detaljplanen för Terjärv centrum borde påbörjas, vilket också ingår i mål-
sättningen för budgetåret 2014. I dagsläget består detaljplanen av flera olika delar. Den se-
naste revideringen gjordes år 1996. Många mindre planeändringar har gjorts under årens
lopp men nu borde man sammanställa alla dessa ändringar till en helhet samtidigt som man
granskar planesituationen för hela området som är ca 210 ha stort. Det finns färska baskartor
över områdena så kartmaterialet är uppdaterat.

Planprojektet är omfattande och genomförs med hjälp av en planläggningskonsult. En natur-
inventering samt en inventering över gamla byggnader har uppgjorts under sommaren. Tid-
tabellen är att planen kan sättas en första gång till påseende under senhösten (hörande i be-
redningsskedet) och att planen blir färdig under nästa år. Nästa år står detaljplanen för Ne-
dervetil centrum i tur att revideras.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att påbörja revideringen av detaljplanen för Terjärv centrum.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 148/2014

242 §. BUDGET 2015 Budgetförslag för kostnader utanför värdkommunavtalet inom
social- och hälsovården

Ekonomichefen:

Ett förslag till budget 2015 har uppgjorts för de kostnader och intäkter för social- och hälso-
vården som ligger utanför värdkommunavtalet. Förslagets kostnader uppgår till 657 080 €
och intäkterna 94 200 €, vilket ger ett netto på 562 880 €. Den totala nettoramen för social-
och hälsovården på -22 253 091 € godkände kommunfullmäktige 26.6.2014 § 37.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget 2015 för kostnader utanför värdkommunav-
talet inom social- och hälsovården.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 131/2014

243 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Förslag till kommunstyrelsens
uppgiftsområde: flyktingmottagning

Kommunsekreteraren:

Kommunfullmäktige godkände 26.6.2014 § 37 i vilken fastställdes ramar för driftsbudgeten
2015. För flyktingmottagningens del innebär detta en nettoram på -27 315 €. Ett preliminärt
budgetförslag har uppgjorts enligt de uppgifter som för närvarande är tillgängliga. Enligt för-
slaget skulle utgifterna för år 2015 uppgå till -95 766 €, medan de beräknade inkomster-
na/statsandelarna 57 115 € har beräknats på nuvarande flyktingkvot, som ännu erhåller
statsersättning samt budgeterats med att Kronoby tar emot ytterligare en familj med tre per-
soner över 7 år och tre personer under 7 år. Nettobudgeten blir således -38 651 €.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen går igenom och godkänner förslaget till budget 2015 för uppgiftsområdet
Flyktingmottagning.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
13.10.2014

Sida
17/344

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

21.10.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 138/2014

244 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Deltagande i förhandlingar med Karleby stad om social-
och hälsovårdens produktionsområde

Kommunsekreteraren:

Karleby stad inbjuder 25 kommuner till gemensamma förhandlingar om inledande av bered-
ningen av ett produktionsområde i enlighet med utkastet till lag om ordnandet av social- och
hälsovården torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 14.00 i Karleby stadshus.

Avsikten är att komma överens om en ledningsmodell för beredningsarbetet samt om bered-
ningen av den praktiska organiseringen av arbetet och av tidsplanen..

Förhandsanmälningar önskas senast 15.10.2014. Karleby stads önskemål är att ca 3-5 per-
soner representerar kommunen, men kommunen kan själv besluta om antalet deltagare.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser 3-5 personer att delta i förhandlingarna.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och beslöt utse kommundirektören, Leena Fu-
rubacka, Sixten Dalvik, Bengt-Johan Skullbacka, Stefan Högnabba, Liane Byggmästar
och Elisabeth Hagström att representera kommunen i förhandlingarna med Karleby
stad 23.10.2014 om social- och hälsovårdens produktionsområde.
______________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.
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Dnr: KST 134/2014

245 §. NÄMNDER Alexandra Grahns anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Kommunsekr:

Alexandra Grahn har 23.9.2014 inlämnat en skriftlig anhållan om befrielse från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige åren 2013 - 2016. Som orsak nämner Grahn tidsbrist.

Alexandra Grahn fungerar som Svenska folkpartiets andra ersättare i kommunfullmäktige
och har även valts till uppdraget som ersättare i revisionsnämnden.

SFP:s ersättare för åren 2013 - 2016 är i ordningsföljd Tuula Forsander, Nina Hansén, Alex-
andra Grahn, Harry Öst, Dan-Anders Granvik och Markus Lerbacka. Tuula Forsander har
upptagits som ordinarie fullmäktigemedlem efter att Bernt Storbacka avsagt sig sin plats i
fullmäktige.

I revisionsnämnden för mandatperioden är följande invalda åren 2013 - 2016:

Stefan Högnabba, ordf. ersättare Alexandra Grahn
Peter Albäck, viceordf. ” Mats Granholm
Gunda-Lill Törnqvist ” Åsa Huldén
Gabriella Lövsund ” Mats Broända

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen omber kommunfullmäktige
att bevilja Alexandra Grahn befrielse från hennes kommunala förtroende-

uppdrag.

att utse en ny ersättare för Stefan Högnabba i revisionsnämnden för resten
av mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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246 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Bildningssektorn/småbarnsfostran: Planeringsgrupp för planering av

dagvårdsutrymmen vid Söderby skola 1.9.2014 och 22.9.2014
- Karleby - Kronoby samarbetskommitté 22.8.2014
- Österbottens avfallsnämnd 9.9.2014
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern 11.9.2014
- Österbottens förbund; landskapsstyrelsen 22.9.2014
- Karleby stad, miljönämnden 23.9.2014
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 23.9.2014
- Karleby stad, social. och hälsovårdsnämnden 30.9.2014

b) NTM-centralen; Sysselsättningsöversikt augusti 2014

c) Befolkningscentralen; befolkningsmängd i registret för Kronoby 31.8.2014: män: 3 342,
kvinnor: 3 335, totalt 6 677

d) Österbottens förbund; genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2015 - 2016

e) Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har gjort budgetramar för år 2015
som understiger budgeten för år 2014 och följer därmed kommunens direktiv om att budge-
ten skall vara noll eller minus.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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247 §. INITIATIV Elisabeth Hagström; Projekt: "Våga tala svenska"

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ till att uppmuntra personalen vid serviceenheter i
Karleby att våga tala svenska på kundnivå, Bilaga 1/247 § av 13.10.2014.

BESLUT:

Ärendet skickades för beredning och verkställighet till social- och hälsovårdsnämn-
den i Karleby, svenska sektionen.
___________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 232-238, 240-244, 245-247

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 239,

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
Paragrafer: 239

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är
part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden
utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom
bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god
tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get.


