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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 16 december 2014
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 8 december 2014, kl. 18.00 - 20.40

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

295 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
296 §. PROTOKOLLJUSTERARE
297 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
298 §. KOMMUNSTYRELSENS FRÅGESTUND
299 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015- 2017 Godkänna budget och eko-

nomiplan
300 §. VAL Förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2015
301 §. VAL Röstningslokaler vid riksdagsvalet 2015
302 §. UNDERSTÖD Reparationsunderstöd, extra ansökningstid; fördelning

av anslag
303 §. PROJEKT Deltagande i "Framåt i det nya hemlandet"
304 §. IDROTTSVÄSENDET Idrottspolitisk strategi 2015-2019
305 §. KOMMITTÈER Byggnadskommitté för Sjöglimtens daghem
306 §. AVTAL Godkänna markanvändningsavtal, Oy Telefooni Invest Ab.
307 §. FASTIGHETER Köp av markområde vid Terjärv centrum, Byskata

snickeri.
308 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
309 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
310 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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Kommun-
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295 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 3.12.2014 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

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

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen utser Bertel Riippa och Bengt-Johan Skullbacka att justera protokollet den
10 december 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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297 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att hon tar upp ett ärende gällande utlåtan-
de om nya avfallshanteringsföreskrifter under § 298 Kommunstyrelsens frågestund.

Elisabeth Hagström meddelade att hon tar upp ett ärende angående åldringars mat
under § 298 Kommunstyrelsens frågestund.

I övrigt godkände kommunstyrelsen föredragningslistan i föreliggande form.
__________________
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298 §. KOMMUNSTYRELSENS FRÅGESTUND

- Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande informerade om:
Statistik för kommunala sektorn 2013, utfallet av vårdreformen "SOTE"

- Kommunstyrelsens ordförande tog upp ärendet gällande utlåtande om nya avfallshante-
ringsföreskrifter. Utlåtande har skrivits av miljövårdssekreteraren. Kommunstyrelsen ställer
sig bakom detta och sänder det med som vägkost för kommunens representant i Österbot-
tens avfallsnämnd, Jan-Erik Hästö till mötet som hålls 9.12.2014.

- Elisabeth Hagström påtalade att det kommit klagomål angående maten som serveras inom
åldringarnas matservice i Nedervetil. Kommundirektören framför åsikterna till producenten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
____________________
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Dnr: KST 168/2014

299 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Godkänna budget och ekonomi-
plan

Ekonomichefen:

Enligt kommunallagens 65 § skall fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för
det följande kalenderåret. Samtidigt skall fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre
eller flera år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. Kommunfullmäktige god-
kände 26.6.2014 37 § budgetramarna per nämnd. Driftsbudgeten har nettobindning per
nämnd inför fullmäktige, med undantag av Flyktingmottagning, Social- och hälsovård samt
Landsbygd, vilka har nettobindning under Kommunstyrelsen samt Räddningsväsendet, som
har nettobindning under Tekniska nämnden. För driftens planeår fanns inga nämndvisa ra-
mar, utan fullmäktige beslöt att ingen förhöjning görs. Kommunstyrelsen godkände 30.6.2014
186 § budgetdirektiv och beräkningsgrunder inför nämndernas budgetarbete. Då nämnder-
nas äskanden om anslag i driftsbudgeten för budgetåret 2015 sammanställts, uppgick dessa
till totalt 663 626 € över ramarna. Kommunstyrelsen har behandlat budgeten och ekonomi-
planen vid två läsningar och har i sitt förslag minskat driftens netto med 110 864 € från ra-
men. Kommunstyrelsens förslag är totalt 774 490 € lägre än vad nämnderna äskat om. Enligt
förslaget till fullmäktige uppgår driftens netto för budgetåret 2015 till 37 689 136 €.

Även för resultaträkningen 2015 har fullmäktige godkänt en ram enligt vilket resultatet uppgår
till -1 482 300 €. Kommunstyrelsen behandlar resultaträkningen och finansieringsdelen
8.12.2014. För uträkningen av skatteinkomsterna och statsandelarna i budgeten 2015 har
Kommunförbundets prognoser legat till grund. Investeringarna för kommunens del finns spe-
cificerade per projekt i investeringsdelen. Nettoinvesteringarna för år 2015 uppgår till 2 484
300 € enligt styrelsens förslag. Enligt förslaget till finansieringsdel ökar de långfristiga lånen
mera än amorteringarna både under budget- och planeåren.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Kronoby kommuns budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015 – 2017

godkänns.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 141/2014

300 §. VAL Förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2015

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen skall enligt 9 § i vallagen besluta om allmänna förhandsröstningsställen i
kommunen. Förhandsröstning inför riksdagsvalet 2015 hålls under tiden 8-14.4.2015. Den
egentliga valdagen är söndagen den 19 april 2015. Kommunen ska fatta beslut om de all-
männa förhandsröstningsställena och röstningsställena på valdagen i god tid, så att de kan
registreras i justitieministeriets valdatasystem senast den 23 januari 2015.

Kommunen är enligt 14 § 3 mom. i grundlagen skyldig se till att de röstberättigade har till-
räckliga möjligheter att rösta antingen på förhandsröstningen eller på valdagen. I varje kom-
mun skall finnas åtminstone ett allmänt förhandsröstningsställe. Kommunen har sedan post-
kontoren försvann skött om förhandsröstningen så att förhandsröstningsställen varit Kom-
mungården, byrån i Terjärv och biblioteket i Nedervetil.

Kommunstyrelsen bör besluta om antalet ställen, deras placering och öppettider. Öppettider-
na kan enligt anvisningarna under vardagar vara 8-20 och lördag-söndag 10-16. Under de
senaste valen har förhandsröstningsställena varit öppna till kl. 18.00. Då antalet förhandsrös-
tande varit avsevärt mindre lördagar och söndagar kunde förhandsröstningsställena dessa
dagar stänga redan kl. 13. På varje förhandsröstningsställe bör minst två valförrättare samti-
digt vara närvarande. Dessa utses av centralvalnämnden.

Kommunstyrelsen ska även besluta om vilka anstalter som är förhandsröstningsställen. I vår
kommun har förhandsröstning tidigare ordnats på vårdcentren, pensionärshem och intillig-
gande boenden. Dessa har varit särskilda förhandsröstningsställen och valbestyrelsen har
skött röstningen.
Såsom tidigare ordnas röstning i hemmet för boende i egna hem eller övriga boenden om
rörelse- eller funktionsförmågan är begränsad och inte möjliggör röstning på allmänna för-
handsröstningsställen eller på valdagen i vallokalen.
Kommunsekreterare Inger Bjon är centralvalnämndens sekreterare och ansvarig för valet
medan avdelningssekreterare Benita Fröjdö är ansvarig valförrättare för förhandsröstningen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstning vid riksdagsvalet 2015 ordnas på Kommun-
gården, biblioteket i Nedervetil och på kommunbyrån i Terjärv under tiden 8 - 14.4.2015 så
att öppettiden under vardagar är kl. 8-18 och lördag-söndag kl. 10-13.
Förhandsröstning ordnas även på Sandbacka vårdcenter, Terjärv vårdcenter, Herberts Hus,
Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem, Backebo och Fogelbo i Terjärv. För per-
soner med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga kan förhandsröstning ordnas i hem-
men.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 144/2014

301 §. VAL Röstningslokaler vid riksdagsvalet 2015

Kommunsekreteraren:

Kommunfullmäktige beslöt 18.4.2013 § 58 att kommunen fortsättningsvis är indelad i åtta
röstningsområden. Indelningen i röstningsområden kan genom ett fullmäktigebeslut årligen
inom april månad ändras och träder då i kraft från den 15 oktober samma år. Varje röst-
ningsområde ska ha ett röstningsställe på valdagen. Kommunstyrelsen fastslår dessa i god
tid före valet.

Röstningstället har alternerat inom röstningsområdena 1. Norrby-Hopsala mellan Norrby sko-
la och Hopsala byagård och 3. Söderby mellan Merjärv byahem, Jeussen byahem och Sö-
derby skola. I tur i 1:a röstningsområdet är Hopsala byagård och i 3:e röstningsområdet Je-
ussen byahem.
De personer som inte i befolkningsdatasystemet antecknats vid någon fastighet hänförs till
2:a röstningsområdet.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen fastställer röstningsställen för riksdagsvalet 2015 enligt följande:
1. Norrby-Hopsala Hopsala byagård
2. Kronoby centrum Samlingshuset
3. Söderby Jeussen byahem
4. Nedervetil Nedervetil skola
5. Nedervetil, Norrby Norrby byagård
6. Terjärv centrum Terjärv skola
7. Djupsjöbacka Djupsjöbacka skola
8. Småbönders Småbönders skola

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 117/2014

302 §. UNDERSTÖD Reparationsunderstöd, extra ansökningstid; fördelning av anslag

Avdelningssekreteraren:

Regeringen godkände 17.6.2014 tilläggsbudget för 2014 och har då reserverat ytterligare 10
miljoner euro för reparations- och energiunderstöd. Tilläggsanslaget är i första hand avsett
för reparation av bostäder för åldringar och handikappade, och en ny ansökningsrunda har
arrangerats i höst 11.8 - 13.10.2014.

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om
av den sökande och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad.
Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte
ha förmögenhet i sådan utsträckning att bostaden kan repareras utan understöd.

Understödet beviljas av kommunen. Innan arbetena påbörjas måste sökande fått beslut om
att understöd beviljats. Tillstånd att få påbörja reparationsåtgärderna före beslutet tagits kan i
speciella fall ges av byggnadsinspektören. Bostaden skall vara i bruk som bostad för handi-
kappade eller åldringar i minst fem år efter att understödet beviljats.

Inom ansökningstiden har inlämnats fem ansökningar om understöd, Bilaga 1/301 § av
8.12.2014.
ARA har 20.11.2014 anvisat Kronoby kommun 16 136 € att fördela, vilket motsvarar den
summa som ansöktes om.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av reparations- och energiunderstöd enligt bilaga
Bilaga 1/301 § av 8.12.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 179/2014

303 §. PROJEKT Deltagande i "Framåt i det nya hemlandet"

Kommunsekreteraren:

Vasanejdens socialpsykiatriska förening rf med flera söker finansiering från Österbottens
förbund för ett projekt med namnet ”Framåt i det nya hemlandet”. I projektet utvecklas det
psykosociala stödet i grupp för flyktingar som anländer till Österbotten.

Målsättningen med Framåt i det nya hemlandet-projektet är att i samarbete med kommuner
och andra aktörer i Österbotten införa ACT-metoden (Acceptance and Commitment Therapy)
som en del av flyktingarnas mottagning och integration. Inom ramen för projektet genomförs
inom varje kommun/samarbetsområde som är med i projektet en eller två ACT-grupper för
flyktingar. En helhet omfattande sex träffar dras av personer med ACT-utbildning samt en
tolk. Målgruppen i kommunerna inom Jakobstads samarbetsområde är nyanlända syriska
barn och vuxna i olika åldrar. Att möta de trauman och de stressreaktioner som flyktingarna
utsatts för i hemlandet är viktigt med tanke på deras integrationsprocess i det nya landet.
Kan vi möta dem i tid förhindrar vi onödigt illamående och ohälsa i ett senare skede.

Vasanejdens socialpsykiatriska förening rf koordinerar projektet i nära samarbete med andra
aktörer och med de som ansvarar för flyktingmottagningen i kommunerna. Projekttiden är
1.1.–31.8.2015. Projektets totala budget är 33 100 euro. Av detta söks 22 100 från Österbot-
tens förbund och 11 000 euro består av kommunernas/samarbetsområdens, föreningarnas
och Vasa sjukvårdsdistrikts självfinansieringsandel. Jakobstads samarbetsområde förbinder
sig att betala en självfinansieringsandel om 3000 euro till projektet Framåt i det egna hem-
landet. Kronobys andel av summan är 348,84 €, uträknat på basen av antalet nyinflyttade
syriska flyktingar. I Jakobstadsnejden ordnas under våren 2015 två ACT-grupper för nyan-
lända flyktingar, en för vuxna och en för barn.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter delta i projektet "Framåt i det nya landet" med 348,84 € under
förutsättning att även Österbottens förbund beviljar medel.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: FRITID 63/2014

304 §. IDROTTSVÄSENDET Idrottspolitisk strategi 2015-2019

Kultur- och fritidsnämnden. 13.11.2014

FK:S FÖRSLAG:
Arbetsgruppen presenterar sitt förslag till idrottspolitisk strategi för Kronoby.

Ordförande presenterade förslaget till Idrottspolitisk strategi för Kronoby.

BESLUT:
Nämnden beslöt att för sin del fastställa förslaget till Idrottspolitisk strategi för Kronoby. Strategin över-
förs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
_____________________

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ny bered-
ning för att kunna samordna den med kommunens allmänna strategi enligt nya kommunalla-
gen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 183/2014

305 §. KOMMITTÈER Byggnadskommitté för Sjöglimtens daghem

Tekniska chefen

Entreprenörerna för Sjöglimtens daghem i Terjärv har valts och byggnadsarbeten inleds nu i
december. För att leda och övervaka den fortsatta planeringen och byggande borde en
byggnadskommitté för projektet utses.
Tekniska nämnden och bildningsnämnden har gemensamt utsett en planeringsgrupp som
handhaft planeringen hittills. Till planeringsgruppen har hört följande medlemmar; Peter
Svartsjö ordf, Carina Ahlström sekr. Hans Sandström, Susanne Högkvist, Bernt Slotte och
Bernt Storbacka.

Byggnadskommittén kunde bestå av två representanter för dagvårdssektorn och en från tek-
niska sektorn, kommunstyrelsen, bildningsnämnden och tekniska nämnden.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser medlemmar i byggnadskommittén för Sjöglimtens daghem enligt
följande:

Peter Svartsjö ordförande
Carina Ahlström, sekreterare
Bengt-Johan Skullbacka
Susanne Högkvist
Bernt Slotte
Bernt Storbacka

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 182/2014

306 §. AVTAL Godkänna markanvändningsavtal, Oy Telefooni Invest Ab.

Planläggaren:
Man har uppgjort ett förslag till ett så kallat markanvändningsavtal för uppgörande av en de-
taljplan för Seljes semesterbyområde där Kronoby kommun samt Oy Telefooni Invest Ab är
de största markägarna. Ett första detaljplaneutkast har uppgjorts och kan läggas till påseen-
de inom kort.

Enligt 91 a § i markanvändnings- och bygglagen är en markägare inom ett område som de-
taljplaneras, och som har avsevärd nytta av detaljplanen, skyldig att delta i kommunens
kostnader för samhällsbyggande. Om deltagande i kostnaderna avtalas genom markan-
vändningsavtal mellan kommunen och markägaren. I markanvändningsavtalet kan parterna
avtala på olika sätt om hur markägarna skall delta i kostnaderna för planläggningen samt
byggandet av kommunaltekniken på planområdet. Avtalet bör ingås med ovannämnda mark-
ägare innan detaljplanen godkänns av kommunfullmäktige

I detta avtal har man närmast avtalat om att kommunen samt Oy Telefooni Invest Ab delar
på planeringskostnaderna samt vägbyggnadskostnaderna i enlighet med den areal man äger
på planeområdet. Oy Telefooni Invest Ab har godkänt avtalet i nuvarande form.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner markanvändningsavtalet med Oy Telefooni Invest Ab gällande
planeringen och byggandet av Seljes semesterbyområde, i enlighet med Bilaga 1/306 § av
8.12.2014.

Elisabeth Hagström föreslog att markområdet inte planeras. Förslaget fick inget understöd
och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 185/2014

307 §. FASTIGHETER Köp av markområde vid Terjärv centrum, Byskata snickeri.

Planläggaren:

För att säkerställa tomtsituationen i Terjärv centrum har man på tekniska avdelningen utrett
olika områden som kunde vara lämpliga som bostadsområden i framtiden. Enligt förvalt-
ningsstadgans 10 § besluter kommunstyrelsen bl.a. om ärenden som gäller förverkligande av
detaljplan.

Kontakter har förts med Greger och Göran Byskata som äger den gamla Byskata snickerifas-
tigheten som finns bredvid Norra Terjärvvägen. Snickeriverksamheten är nerlagd sen ett par
år och ägarna har upplöst bolaget och de är villiga att sälja området till kommunen. Privata
markägare har under år 2014 möjlighet att sälja markområden skattefritt till en kommun.
Kommunaltekniken är färdigt utbyggd på området. Vatten- och avloppsanslutning samt en
3x160A elanslutning ingår i priset.

I årets budget finns 110 000 € för inköp av markområden. Enligt detaljplanen för Terjärv cent-
rum är tomtens areal ca 7 300m2 och planerad som en TY-tomt (icke miljöstörande industri-
verksamhet). I revideringen av detaljplanen för Terjärv centrum har man som förslag att änd-
ra detta till en AR-tomt (radhustomt) med en byggrätt på ca 2 100m2.

Säljarna har begärt 40 000 € för lägenheten jämte byggnader och anslutningar. Området
framgår av kartbilaga 1/307 § av 8.12.2014.

Kommunen har inga radhustomter i sin ägo vid Terjärv centrum och denna tomt ligger lägligt
till invid huvudvägen samt att den lätta trafikleden går utmed tomten. Tekniska avdelningen
har räknat med att rivningskostnaderna motsvarar anslutningarnas värde.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen köper lägenheten Snickeritomten RNr 156:0 i Terjärv by jämte en gammal
snickeriverkstad med tillhörande uthus för en summa av 40 000 €. Alla anslutningar för ob-
jektet ingår i detta köp. Säljare är Greger och Göran Byskata.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________________
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308 §. 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 möte har tillställts kommunstyrelsen:

- Nedervetil kommundelsnämnd 4.11.2014

KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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309 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Bildningssektorn; Planerings- och byggnadskommittén för Ådalens skolas
renovering 6.3, 20.3, 9.4, 6.5, 22.5, 24.6, 4.8, 2.9, 21.10 och 27.11.2014

- Bildningssektorn/Småbarnsfostran; Planerings- och byggnadskommitténs
möte 24.11.2014

- Samkommunen för mellersta Österbottens specialsjukvård och grundservice
24.11.2014

- Optima samkommunstyrelse; 13.11.2014
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice;
24.11.2014

- Mellersta Österbottens förbund, landskapsfullmäktige: 26.11.2014

Förhandsuppgifter gällande befolkningsförändringar 31.10.2014.

Stefan Högnabba informerade om:
- MÖCS´ ekonomi 2014.
- att patientavgifterna inom bashälsovården höjs från 1.1.2015.
- NordLab
- patientombudsmannaverksamheten, problem med kunskaperna i svenska

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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310 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Årets sista styrelsemöte hålls 22.12.2014 kl. 17.00.
___________________
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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: 295-299, 304, 308-310

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

Paragrafer: 300-303, 305-307

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: 300-303, 305-307

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkande gällande paragraf 302 skall framställas inom 30 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.


