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KALLELSESIDA

Utfärdat

19.11.2014

Sida

21/398

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 2 december 2014
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 24 november 2014, kl. 16.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

283 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
284 §. PROTOKOLLJUSTERARE
285 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
286 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
287 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1-31.10.2014
288 § BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Andra behandlingen
289 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
290 §. UPPVAKTNINGAR Självständighetsdagen 2014
291 §. BIDRAG Norra svenska Österbottens krigsveteraner r.f.
292 §. FÖRETAGARPRIS Utse mottagare av företagarpris 2014
293 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
294 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

283 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 19.11.2014 och tillställts samtliga medlemmar
av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
_______________
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284 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Susanne Hongell att justera protokollet den
26 november 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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285 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Diskussion om mötesprotokollet från 10.11.2014 angående kommunstyrelsens 279 §
tas upp under 294 § Övriga ärenden.

I övrigt beslöt kommunstyrelsen att godkänna föredragningslistan.
___________________
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286 §. 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 nämndernas verksamhet och
aktuella frågor.

Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen:

- Miljönämnden, 4.11.2014
- Tekniska nämnden, 12.11.2014
- Kultur- och fritidsnämnden, 13.11.2014

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 176/2014

287 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1-31.10.2014

Ekonomichefen:

Resultatet för 1.1–31.10.2014 visar 86 600 € efter beaktade korrektivposter, Bilaga 1/287 av
24.11.2014. Driftsinkomsterna har influtit till 90,1 % och driftsutgifterna har utnyttjats till 81,1
%, vilket resulterar i att nettoförbrukningen blir 80,3 % eller en totalunderskridning av budge-
ten med 1 191 000 €. I relation till årsförbrukningen bör nettoförbrukningen för 10 månader
uppgå till högst 83,3 %.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för tiden 1.1–31.10.2014 för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 168/2014

288 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Andra behandlingen

Ekonomichefen:

I första behandlingen av budgetförslaget för år 2015 godkände kommunstyrelsen driftseko-
nomidelen för alla sektorer utom bildnings-, miljö- och tekniska nämnden och i denna andra
läsning tas beslut om dessa. Driftens ekonomiplan för 2016-2017 gås igenom på andra läs-
ningen. Under andra behandlingen tas också beslut om resultaträkningen, investeringarna
och finansieringsdelen. Resultaträkningen har uppdaterats enligt kommunfullmäktiges beslut
13.11.2014 § 59 om förhöjd inkomstskatt från kommunstyrelsens förslag.

Enligt förslaget till finansieringsdel skulle upptagningen av nya långfristiga lån både under
budget- och planeåren vara betydligt högre än amorteringarna. Till föredragningslistan bifo-
gas behövligt material kring budget- och ekonomiplansförslagen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen behandlar i andra läsningen förslag till kommunens budget för år 2015
samt ekonomiplan för åren 2016 – 2017. Förslaget till texter för drifts- och investeringsbud-
geterna granskas också.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt under andra läsningen av förslaget till kommunens budget
för år 2015 samt ekonomiplan för åren 2016 – 2017 om nedan nämnda ändringar:

Driftsekonomidelen
Under Kommunstyrelsens målsättning för 2015 tillades meningen; Kommunstyrelsen pla-
nerar för Mellersta Österbottens landskapsstafett.

Bildningsnämnden
Under Grundläggande utbildning föreslår Bengt-Johan Skullbacka att texten om att eleverna
överförs till Terjärv skola slopas och att målsättningarna skall stå enligt bildningsnämndens
skrivning: eleverna överförs till sin närskola, vilket Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hag-
ström understöder. Ordföranden konstaterade att det finns två förslag och att omröstning bör
verkställas. Hon föreslår att den görs med namnupprop så att den som stöder kommundirek-
törens förslag röstar ”ja” och den som stöder Bengt-Johan Skullbackas förslag röstar ”nej”,
vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 1 ja-röst (Byggmästar) och 8 nej-röster (Dalvik,
Dahlbacka, Filppula, Hagström, Hongell, Riippa, Sandström och Skullbacka). Styrelsen be-
slöt enligt Bengt-Johan Skullbackas förslag. Under GrundIäggande utbildning insattes även
en mening om att fullmäktige utser en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen, vilket
beskrivs närmare nedan under Målsättning för planeåren 2016-2017. I övrigt godkändes an-
slag och texter inom driftsekonomidelen för bildningsnämnden.

Miljönämnden
Anslag och texter godkändes enhälligt enligt förslagen.
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Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att texten under Målsättning för budgetåret 2015, avsnittet
Trafikleder lyder; Byggplanevägarna utgör totalt 41 km varav belagda är 27,6 km. Enskilda
vägar som underhålls helt eller delvis av kommunen utgör 244 km. Statsberättigade vägar
utgör 192 km. Aktuellt grundförbättringsprojekt år 2015 är Backfolkvägen. Vägbelysningen
innefattar drift av ca 1700 belysningspunkter som kommunen äger. Utbyte av vägbelys-
ningsarmaturer (kvicksilver) fortsätter via investeringsbudgeten. Resten av texten tas bort.
Rubriken uppgiftsområden saknas under tekniska nämndens budget; sätts in under samtliga
tekniska nämndens områden. I övrigt godkändes anslag och texter inom driftsekonomidelen
för tekniska nämnden.

Målsättning för planeåren 2016-2017:
Under Centralvalnämnden beslöts enhälligt att höja röstningsprocenten för röstningsaktivi-
teten till 78%.

Revisionsnämndens målsättningar godkändes enhälligt.

Under Allmän administration tillades meningen; Kommunstyrelsen marknadsför kommunen
aktivt.

Flyktingmottagningens målsättningar godkändes enhälligt.

Under Social- och hälsovårdens målsättningar föreslår Elisabeth Hagström att meningen
"socialomsorgen uppmärksammar särskilt tidigt ingripande och förebyggande arbete, speci-
ellt inom barnskydd" kopieras till planeåren för 2016-17. Susanne Hongell understöder för-
slaget. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att
omröstning bör verkställas. Hon föreslår att den görs med namnupprop så att den som stö-
der kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”,
vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 6 ja-röster (Dalvik, Filppula, Riippa, Sandström,
Skullbacka, Byggmästar) och 3 nej-röster (Dahlbacka, Hagström, Hongell). Styrelsen beslöt
enligt kommundirektörens förslag.
Social- och hälsovårdens målsättningar godkändes.

Landsbygdens målsättningar godkändes enhälligt.

Kultur- och fritidsnämndens målsättningar godkändes enhälligt såväl som målsättningarna
för Kultur, Idrott, Ungdom och Nykterhet.

Bildningsnämndens målsättningar godkändes enhälligt såväl som målsättningarna för pla-
neåren inom områdena Administration, Dagvård och förskola, Gymnasium, Bibliotek,
Medborgarinstitut, Folkhögskola och Specialanslag för undervisning.

Under diskussionen gällande Grundläggande utbildning: Målsättning för planeåren föreslår
Bengt-Johan Skullbacka att en arbetsgrupp för utredning av skolnätverket tillsätts 2015.
Hans Sandström understöder. Susanne Hongell föreslår att ett nytt utbildningspolitiskt pro-
gram uppgörs 2016. Mikaela Dahlbacka understöder. Sedan diskussionen avslutats konsta-
terar ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Hon föreslår att
den görs med namnupprop så att den som stöder Skullbackas förslag röstar ”Skullbacka”
och den som stöder Hongell förslag röstar ”Hongell”, vilket godkändes. Vid omröstningen
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avgavs 7 Skullbacka-röster (Dalvik, Filppula, Hagström, Riippa, Sandström, Skullbacka,
Byggmästar) och 2 Hongell-röster (Dahlbacka, Hongell). Styrelsen beslöt enligt Skullbackas
förslag. I textdelen för målsättningar för budgetåret 2015 insattes att fullmäktige utser en ar-
betsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen. Under planeårens målsättningar lämnades
kvar endast meningen; Åk 7 i Ådalens skola delas i tre basgrupper läsåret 2016-2017. Därtill
tillsattes meningen; På basen av resultatet av utredningen som arbetsgruppen för utredning
av skolnätet gör, tas beslut på fullmäktigenivå om skolnätet.

Målsättningen för Miljönämnden godkändes enhälligt såväl som målsättningarna för plane-
åren inom områdena Miljövård och Miljö- och hälsoskydd.

Målsättningen för Byggnadsnämnden godkändes enhälligt.

Målsättningen för Tekniska nämnden godkändes enhälligt såväl som målsättningarna för
planeåren inom Administration, Byggnader, Trafikleder, Övriga allmänna områden och
Vatten och värmeförsörjning, Maskincentral samt för Brand- och räddningsväsendet.

Investeringsdelen

KOMMUNSTYRELSEN
Mark- och vattenområden
Elisabeth Hagström föreslår att ospecificerade anskaffningar av mark till bostads- och indu-
stritomters utgifter år 2015 ändras från 40 000 € till 110 000 € och inkomster till 70 000 €;
samma siffror föreslås för planeåren 2016-17. Mikaela Dahlbacka understöder förslaget. Se-
dan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröst-
ning bör verkställas. Hon föreslår att den görs med namnupprop så att den som stöder kom-
mundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”, vilket
godkändes. Vid omröstningen avgavs 2 ja-röster (Skullbacka, Byggmästar) och 7 nej-röster
(Dalvik, Dahlbacka, Filppula, Hagström, Hongell, Riippa, Sandström). Styrelsen beslöt enligt
Hagströms förslag.

Gemensamma ADB-anskaffningar
Godkändes enhälligt.

Värdepapper
Godkändes enhälligt.

Samkommunsandelar
Godkändes enhälligt.

MASKINER OCH INVENTARIER
Kommunstyrelsen
Godkändes enhälligt.

Inventarier för centralförvaltningen
Godkändes enhälligt

Inventarier för social- och hälsovård
Godkändes enhälligt.
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Kultur- och fritidsnämnden
Godkändes enhälligt.

Bildningsnämnden
Godkändes enhälligt.

Tekniska nämnden
Godkändes enhälligt.

BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM
Husbyggande
Oförutsett saneringsanslag
Kronoby kommungård
Godkändes enhälligt.

Social- och hälsovårdens byggnader
Sandbacka vårdcenter
Terjärv vårdcenter
Godkändes enhälligt.

Nedervetil hälsostation
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström i enlighet med Kst 258 § av 27.10.2014
enhälliga beslut och Kfge 58 § av 13.11.2014 enhälliga beslut att anslaget år 2015 höjs till 85
000 €. Förslaget understöddes av Mikaela Dahlbacka och Sixten Dalvik. Sedan diskussionen
avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas.
Hon föreslår att den görs med namnupprop så att den som stöder kommundirektörens för-
slag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid om-
röstningen avgavs 2 ja-röster (Filppula, Byggmästar) och 7 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka,
Hagström, Hongell, Riippa, Sandström, Skullbacka). Styrelsen beslöt enligt Hagströms för-
slag.

Terjärv hälsostation
Godkändes enhälligt

Bildningsväsendets byggnader:
Småbönders skola
Nedervetil skola
Terjärv skola
Skolcentrum (Ådalens skola)
Norrby skola
Påras skola
Söderby skola
Sjöglimtens daghem
Eftisutrymmen i Terjärv
Kvarnbo daghem
Dagvårdsutrymmen vid Söderby skola
Kronoby Idrottshall
Godkändes samtliga enhälligt.
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Elisabeth Hagström föreslår att anslaget för Dagvårdsutrymmena i Nedervetil höjs från 20
000 € till 100 000 € år 2015 och att summan för år 2016 är 500 000 €. Förslaget vann inget
understöd och förföll därmed. För Dagvårdsutrymmen i Nedervetilområdet höjdes ansla-
get för år 2015 till enhälligt till 50 000 €. I texten antecknas 50 000 € för planering och hus-
grund till Nedervetil daghem.

PUBLIK EGENDOM
Idrottsanläggningar
Godkändes enhälligt.

Vägar
Godkändes enhälligt.

Vägbelysning
Godkändes enhälligt.

Trafiksäkerhetsprojekt
Godkändes enhälligt.

Nettoinvesteringarna för år 2015 uppgår till sammanlagt 2 484 300 €, för 2016 sammanlagt
2 614 700 € och för 2017 sammanlagt 2 104 700 €.

Resultaträkningen och finansieringsdelen lämnades ännu obehandlade.
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289 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Kommunfullmäktiges möte hölls 13.11.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt
följande:

a) NÄMNDER Alexandra Grahns anhållan om befrielse från förtroende-
uppdrag

- meddelas Alexandra Grahn och Mona-Lisa Grankvist samt revisionsnämn-
dens ordförande

b) MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark samt verkstadsbyggnad
vid Krokfors verkstad

- meddelas SV-huolto; Sami Vertanen samt tekniska nämnden

c) BUDGET 2014 Anhållan om omdisponering av investeringsanslag
- meddelas tekniska nämnden samt Ådalens skola

d) SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2015
- beslutet meddelades Skatteförvaltningen 17 november 2014

e) SKATTER Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2015
- beslutet meddelades Skatteförvaltningen 17 november 2014

f) MOTION Peter Albäck m.fl.; om delägarskap i Optima samkommun
- beslutet meddelas Peter Albäck

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 165/2014

290 §. UPPVAKTNINGAR Självständighetsdagen 2014

Kommunsekreteraren:

Kommunen, församlingen och veteranföreningen uppvaktar av tradition gemensamt vid hjäl-
tegravarna på självständighetsdagen lördagen den 6 december 2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunen utser tre personer och ersättare för dem, att tillsammans med representanter för
församlingarna och veteranföreningen uppvakta vid hjältegravarna på självständighetsdagen
2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt utse Hans-Erik Lindgren med Göran Strandvall som ersätta-
re, Carl-Johan Enroth med Tapani Myllymäki som ersättare och Bengt-Johan Skull-
backa med Stefan Högnabba som ersättare att uppvakta vid hjältegravarna på själv-
ständighetsdagen 2014.
_____________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
24.11.2014

Sida
21/411

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 170/2014

291 §. BIDRAG Norra svenska Österbottens krigsveteraner r.f.

Kommunsekreteraren:

Norra svenska Österbottens krigsveteraner r.f. anhåller om bidrag för sin årliga julfest. Den
firas traditionellt, lördagen den 20 december kl. 13.00 i Samlingshuset. På grund av att fest-
salen i Ådalens skola är stängd är festen flyttad därifrån till Samlingshuset.

Veteranföreningen anhåller om att Kronoby kommun, liksom tidigare år kunde upplåta julfest-
lokalen gratis och samtidigt stå för trakteringen, vilken praktiskt sköts av Marthaföreningen.
Ett lokalt linjetrafikbolag sponsorerar som tidigare år busstransport från Terjärv via Nedervetil
tur-retur.

Vid telefonkontakt med Håkan Vikström framkom, att veteranföreningen gärna ser att tre re-
presentanter från kommunen deltar i festen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen står för kostnaderna för förplägnad och servering vid krigsveteranernas
julfest och upplåter lokalen gratis. Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges ordförande,
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att representera kommunen vid
festen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 171/2014

292 §. FÖRETAGARPRIS Utse mottagare av företagarpris 2014

Kommunsekreteraren:

Kommunen delar på basen av ett initiativ i februari 2000 årligen ut ett företagarpris.

Förslag till mottagare av årets företagarpris diskuteras på sammanträdet. Priset kunde lämp-
ligen utdelas på årsfesten, som denna gång ordnas tisdagen den 30 december 2014 kl.
19.00 i kommungården. Mottagaren kungörs först samma dag.

Kommunstyrelsen godkände 28.11.2011 § 277 näringslivsdelegationens förslag till principer
för Kronobys kommuns företagarpris. Näringslivsdelegationen hade möte 5 november 2014
och behandlade då ärendet om att utse årets företagare. Näringslivsdelegationens förslag
meddelas på mötet.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser mottagare av företagarpris 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt utdela företagarpriset år 2014 till xxxxxx.
_____________________
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293 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Kårkulla samkommun, samkommunsfullmäktige, 15.10.2014
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, 30.10.2014
- Optima, samkommunstyrelsen, 3.11.2014
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 5.11.2014
- Mellersta Österbottens förbund, förbundsstyrelsen, 10.11.2014
- Samkommunen för mellersta Österbottens specialsjukvård och grundservice,
10.11.2014

- Miljöhälsonämnden, 11.11.2014
- Mellersta Österbottens förbund, 17.11.2014

Evijärvi kommun, protokollsutdrag nr 3/2014 11.11.2014

KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 177/2014

294 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Susanne Hongells skrivelse angående beslutsgången och förfarandet vid beslutet 279 § av
10.11.2014; Bilaga 1/294 § av 24.11.2014.

BESLUT:

Skrivelsen arkiveras som bilaga till kommunstyrelsens 279 § av 10.11.2014.
___________________
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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: 283-289, 293-294

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

Paragrafer: 290-292

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: 290-292

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.


