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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 4 november 2014
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Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 27 oktober 2014, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

248 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
249 §. PROTOKOLLJUSTERING
250 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
251 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
252 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark i Påras; Ann-Sofi

Sandbäck
253 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för daghemmet Sjöglimten i Terjärv
254 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark samt verkstadsbyggnad

vid Krokfors verkstad.
255 §. BIDRAG Musikcafé After Eight rf:s anhållan om verksamhets-

bidrag 2014
256 §. FÖRVALTNING Val av representanter till diskussionstillställningar om

kommunledandet och kommunalekonomin
257 §. INITIATIV Initiativ av Lisen Bäck; Kronoby kommun en rökfri

arbetsplats
258 §. BUDGET 2014 Anhållan om omdisponering av investeringsanslag
259 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 - 30.9.2014
260 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
261 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbacka: initiativ om en gemensam svensk

gymnasieutbildning i svenska Österbotten



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
27.10.2014

Sida
18/350

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

4.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

248 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 22 oktober 2014 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
____________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
27.10.2014

Sida
18/351

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

4.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

249 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen utser Bertel Riippa och Bengt-Johan Skullbacka att justera protokollet.
Protokollet justeras 29 oktober 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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KOMMUNSTYRELSEN
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18/352

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

250 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan med tillägget att Bengt-Johan
Skullbacka anmäler ett initiativ under § 261.
____________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
27.10.2014
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18/353

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

4.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

251 §. 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 styrelsen.
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 15.10.2014

KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________



KRONOBY KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSEN
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

4.11.2014
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Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 149/2014

252 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark i Påras; Ann-Sofi Sandbäck

Planläggaren:

Ann-Sofi Sandbäck anhåller om köp av ett tomtområde bredvid Påras skola. Detta markom-
råde vid Påras skola köpte kommunen år 2008 för att kunna erbjuda större bostadstomter i
lantlig miljö. Kommunfullmäktige har 12.12.2013 godkänt att tomtpriset skall vara 2,10 €/m2

för detta område. Då området är oplanerat är det kommunstyrelsen som skall sälja området.
Avlopp och vatten är färdigt utbyggt till tomten. Kommunen köpte i våras här ett tomtområde
med ett gammalt bostadshus. Sandbäck har reserverat tomten genom tekniska nämndens
beslut 24.9.2014 i väntan på att det gamla huset blir bortrivet. Huset har nu rivits men el- och
vattenanslutningarna är fortfarande i kraft, så dessa följer med i denna överlåtelse.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen säljer åt Ann-Sofi Sandbäck ett ca 2 950 m2 stort tomtområde bredvid På-
ras skola bestående av ett ca 1250 m2 stort outbrutet område av lägenheten Storöj RNr 24:8
samt ett ca 1700 m2 stort outbrutet område av lägenheten Lyckebo RNr 24:3, båda i Påras by
i Kronoby kommun. Dess läge framgår närmare av karta, Bilaga 1/252 § av 27.10.2014 som
bifogas föredragningslistan. Priset är 2,10 €/m2, vilket blir 6 195 € för tomtmarken. För el- och
vattenanslutningarna tillkommer en avgift på 3 400 €. Tillkommer även skogsbeståndets vär-
de. Sedvanligt köpebrev upprättas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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KRONOBY KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
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4.11.2014
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 147/2014

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

Kst13.10.2014
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 fastigheten.
Kommunfullmäktige har den 24.4.14 § 15 tagit del av skissritningarna samt godkänt ett an-
slag 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 tiden
4.9-19.9.2014. Intresserade entreprenörer har kunnat anmäla sig senast den 19.9. Byggher-
ren 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.

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 in-
vesteringsbudget:

- 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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Kommun-
fullmäktige

Kst 27.10.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser på basen av offerterna för omändring och renovering av Sjöglimtens
daghem förmånligaste 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 avloppsentreprenad VVS Sandström 82 300 €
(moms 0 %)

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

Totalt 569 300 €
( moms 0 % )

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________________

Hans Sandström anmälde jäv och närvar inte vid behandling av denna paragraf.
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Dnr: TEKN 47/2014

254 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark samt verkstadsbyggnad vid
Krokfors verkstad.

Tekn.chefen:
Sami Vertanen anhåller om köp av en gammal verkstadsbyggnad samt tillhörande tomtområde vid
Krokfors verkstad. Han har en egen firma, SV-Huolto, och behöver större utrymmen för verksamheten.
Han bor själv alldeles bredvid denna verkstadsbyggnad. Hans farfar har byggt verkstaden så byggna-
den skulle nu återgå i släktets ägo. Han har erbjudit 2 500 € för tomtområdet på ca 1200 m

2
samt 10

000 € för den gamla verkstadsbyggnaden.
I dagsläget använder tekniska avdelningen denna byggnad som ett kallt lager för diverse byggnadsma-
terial. Byggnadens bottenyta är ca 120 m

2
och uppförd år 1957 av "tellblock" (lecablock). El finns dra-

get från den nya verkstaden. En skild vattenledning finns också till byggnaden men ingen anslutning
finns.
Inom tekniska avdelningen så anser man att man hittar ersättande lagerutrymmen och att byggnaden
börjar vara i behov av reparationer så en försäljning kan nog förordas.
Verkstaden och markområdet köpte kommunen år 1972 för 5000 mark. Ingen värdering finns skilt för
denna byggnad men räknat enligt försäkringsvärdet så blir värdet ca 11 000 €.

TEKN.CHEFS FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att sälja ett ca 1200m

2
stort outbrutet område av lä-

genheten Krokfors-Verkstad RNr 7:74 i Ytterbråtö by jämte en gammal verkstadsbyggnad åt SV-Huolto
(Sami Vertanen) för ett pris av 13 000 euro. Inga anslutningar eller lösöre ingår i köpet.
Köparen står för lagfarts- och styckningskostnaderna.

BESLUT:
Förslaget godkännes.

__________

Kst. 27.10.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen säljer ca 1200m2 stort outbrutet område av lägenheten Krokfors-

Verkstad RNr 7:74 i Ytterbråtö by jämte en gammal verkstadsbyggnad åt SV-
Huolto (Sami Vertanen) för ett pris av 13 000 euro. Inga anslutningar eller lös-
öre ingår i köpet. Köparen står för lagfarts- och styckningskostnaderna.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 139/2014

255 §. BIDRAG Musikcafé After Eight rf:s anhållan om verksamhetsbidrag 2014

Kommunsekreteraren:

Föreningen Musikcafé After Eight rf ansöker om 5 721,60 € i verksamhetsbidrag för ung-
domsverkstaden Liljas Växthus.

After Eight driver den gemensamma ungdomsverkstaden för kommunerna i Jakobstadsregio-
nen. Liljas växthus består idag av verkstäderna Media Lab, Verkstad, Café och Kök. Målet
med verksamheten är att erbjuda unga i åldern 16-29 arbetspraktik inom olika områden. Ge-
nom att erbjuda en meningsfull sysselsättning vill föreningen uppmuntra ungdomarna till fort-
satta studier eller arbete. Ungdomarna kommer till Liljas växthus via bl.a. arbets- och när-
ingsbyrån, INTRO, social- och mentalvårdsbyrån, ätstörningskliniken, det uppsökande ung-
domsarbetet och olika skolor.
Under år 2013 var deltagarantalet totalt 72 ungdomar i ungdomsverkstäderna. Liljas växthus
kan erbjuda 95 ungdomar plats under ett år.

Budgeterade kostnader för Liljas Växthus år 2014 är 212 108 €. Verksamheten finansieras av
AVI-centralen och Jakobstadsregionens kommuner. Tidigare var verksamheten delvis finan-
sierad av RAY, men efter att lagen om ungdomsgarantin trädde i kraft drogs finansieringen
bort. RAY hänvisade till att verkstäderna bör vara en del av ungdomsgarantin och i sin helhet
finansieras av kommunerna och AVI-centralen.

Kronoby kommun har sedan 2009 varit med i det uppsökande ungdomsarbetet som ordnas
av föreningen Musikcafé After Eight. För detta har kommunen beviljat After Eight 3 965,58 för
åren 2014-2015.

Samarbetsnämnden i Pedersörenejden rekommenderar att kommunerna tar upp ansökning-
arna om verksamhetsbidrag för år 2014 till ny behandling, så att verkstadsverksamheten vid
After Eight kan tryggas.

För närvarande arbetar en arbetsgrupp med ett förslag till finansiering av verkstadsverksam-
heten fr.o.m. 2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avslår ansökan då årligt bidrag ges för uppsökande verksamhet.

Mikaela Dahlbacka föreslog att ansökan godkänns. Förslaget fick inget understöd och förföll
därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att avslå ansökan tills arbetsgruppens förslag till finansiering
har presenterats.
__________________
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Dnr: KST 154/2014

256 §. FÖRVALTNING Val av representanter till diskussionstillställningar om kommunle-
dandet och kommunalekonomin

Kommunsekreteraren:

Finansministeriet har inbjudit till diskussionstillställningar om kommunledandet och kommu-
nalekonomin, vilka hålls i olika delar av landet (Uleåborg, Vasa, Kuopio, Villmanstrand, Åbo
och Vanda) under hösten och förvintern. Målet är att stöda verkställandet av kommunallagen i
kommunerna och att diskutera teman inom kommunledandet och kommunalekonomin.

Tillställningarna är avsedda för kommunernas förtroende- och tjänsteinnehavareledning samt
för representanter för kommunernas personal.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser tre personer att representera kommunen vid diskussionstillställningen
om kommunledande och kommunalekonomi i Vasa den 28 november 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt utse kommundirektören, kommunsekreteraren och styrelse-
ordföranden att representera kommunen vid diskussionstillställningen den 28 novem-
ber i Vasa.
______________________
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Dnr: KST 57/2014

257 §. INITIATIV Initiativ av Lisen Bäck; Kronoby kommun en rökfri arbetsplats

Kommunsekreteraren:
Lisen Bäck har inlämnat ett initiativ angående: Främja hälsa i arbetet - rökfri arbetsplats inom Kronoby
kommun.

Rökfrihet på arbetsplatsen regleras av tobakslagen, statsrådets beslut om tobaksrök i omgivningen,
arbetarskyddslagen, hälsoskyddslagen och lagen om företagshälsovård. Finlands kommunförbund har
gjort en utredning över hur många kommuner i Finland som har förklarat sin kommun rökfri. I början av
2013 var det endast tre av femton Österbottniska kommuner som inte var eller hade planer på att bli
rökfria arbetsplatser. Kronoby är en av dem. Alla sjukvårdsdistrikt är sedan länge rökfria.

För en arbetsplats att bli rökfri tar det 6-12 månader.

Att besluta om rökfrihet i kommunen ligger i linje med en av kommunens målsättningar för de närmaste
åren: "tidigt ingripande och förebyggande arbete". Ledningen kan fatta beslut om rökfrihet i kommunen
efter att ha hört samarbetsorganet. Den kan utse en grupp för en rökfri arbetsplats, som får i uppgift att
planera och genomföra rökfrihet på kommunens arbetsplatser samt att tillsammans med företagshäl-
sovården planera lämpliga stödformer för den som vill sluta röka. Arbetsgruppen följer med hur projek-
tet framskrider och håller nära kontakt med företagshälsovården.

FÖRSLAG:
Samarbetskommittén diskuterar ärendet och besluter föreslå för kommunstyrelsen att den förklarar
kommunen vara en rökfri arbetsplats, vilket innebär att rökning inom kommunens samtliga fastigheter,
både inomhus och utomhus är förbjuden.

BESLUT:
Samarbetskommittén diskuterade ärendet och beslöt i enlighet med förslaget.

___________________

Kst 27.10.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter att Kronoby förklarar sig som ”rökfri kom-
mun”. Kommunstyrelsen tar också ställning till tidtabell och metoder för hur målet kan upp-
nås.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att Kronoby kommun förklarar sig som "rökfri kommun" från
och med 1.1.2015, vilket innebär att rökning inom kommunens samtliga fastigheter,
både inomhus och utomhus är förbjuden. Kommunen beaktar därmed Institutets för
hälsa och välfärd (THL) kriterier i verksamheten. Företagshälsovården engageras i de
fall där rökarna önskar hjälp och stöd med rökavvänjningen.
______________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
27.10.2014

Sida
18/361

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

4.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 156/2014

258 §. BUDGET 2014 Anhållan om omdisponering av investeringsanslag

Tekniska chefen:

Tekniska sektorn anhåller om att få omdisponera investeringsanslag för 2014 gällande Ne-
dervetil hälsostation och Ådalens skola. Renoveringen på Ådalens skola har pågått sedan
sommaren och är planerad att fortsätta i etapper med att renovera 3 klassrum åt gången .
Man håller nu på med skede två som blir klar i början av november . För att inte arbetena ska
avbrytas var det en önskan från byggnadskommittén att få fortsätta arbetena fastän årets
anslag för Ådalens skola skulle överskridas. I årets budget finns ett anslag på 290 000 € för
renoveringen. Per den 20.10 har 245 780 € använts för renoveringen. Om renoveringen fort-
sätter enligt planerna med ytterligare 3 klassrum kommer budgetanslaget att överskridas för i
år. Därför anhåller tekniska sektorn om att medel från Nedervetil hälsostations renovering på
100 000 € skulle 85 000 € flyttas över till Ådalens skolas renovering. Anslaget för Nedervetil
hälsostation kommer inte att användas för renovering detta år utan kostnader uppstår endast
för planeringsgruppens möten samt för konditionsundersökningsarbeten vilket ännu ska utfö-
ras i höst. Per den 22.10 har använts 6 200 € från investeringsanslaget på 100 000 € för Ne-
dervetil hälsostation.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att omdisponera 85 000 € från årets anslag för Nedervetil hälso-
stations renovering till renoveringen av Ådalens skola.

Elisabeth Hagström föreslog att kommunstyrelsen besluter i enlighet med förslaget men med
tillägget att motsvarande summa flyttas från Ådalens investeringsbudget 2016 till budgeten
för Nedervetil hälsostation 2015. Bertel Riippa understödde förslaget.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå för fullmäktige
att omdisponera 85 000 € från årets anslag för Nedervetil hälsostation till re-

noveringen av Ådalens skola samt

att godkänna Elisabeth Hagströms förslag att 85 000 € flyttas från Ådalens
skolas investeringsbudget 2016 till budgeten för Nedervetil hälsostation
2015.

______________________
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Dnr: KST 155/2014

259 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 - 30.9.2014

Ekonomichefen:

Resultatet för 1.1–30.9.2014 visar -113 300 € efter beaktade korrektivposter. Eftersom inga
exakta uppgifter ännu fåtts från Karleby stad gällande användningen av social- och hälsovård
har en uppskattning gjorts.
Driftsinkomsterna har influtit till 80,5 % och driftsutgifterna har utnyttjats till 73,8 %, vilket re-
sulterar i att nettoförbrukningen blir 73,2 % eller en totalunderskridning på 726 000 €. I rela-
tion till årsförbrukningen bör nettoförbrukningen för 9 månader uppgå till högst 75 %.
Kommunalskatten ligger 168 000 € över budgeten, trots att skattedebiteringen för 2013, som
uppbärs i november, har beaktats.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporterna för tiden 1.1–30.9.2014 för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.

______________________
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260 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Kvarnbo daghem, arbetsplatsmöte 23.9.2014
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 30.9.2014
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice,

6.10.2014
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 8.10.2014
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 13.10.2014
- Österbottens förbund, landskapsfullmäktige 13.10.2014

b) Karleby stad/räddningsnämnden: Budgetförslag för 2015 och förslag till ekonomiplan
2015-2016/ andra behandlingen.

c) Invånarenkät 2014 i Kronoby kommun, rapport.

d) Kommunstyrelsens ordförande informerade från Karleby stad, social- och hälsovårds-
nämnden, svenska sektionen.

e) Stefan Högnabba informerade om ambulansverksamheten inom distriktet.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget och tar invånarenkäten till kommun-
fullmäktige för kännedom.
______________________
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Dnr: KST 162/2014

261 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbacka: initiativ om en gemensam svensk gym-
nasieutbildning i svenska Österbotten

Bengt-Johan Skullbacka inlämnade ett initiativ om en gemensam svensk gymnasieutbildning i
svenska Österbotten, Bilaga 1/261 § av 27.10.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen överför ärendet för beredning.
____________________
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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: 248-251, 254-256, 259-261

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

Paragrafer: 252, 257-258

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: 252, 257-258

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.

Paragrafer: 253

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.


