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Sammanträdestid Måndag den 3 oktober, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

174 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
175 §. PROTOKOLLJUSTERING
176 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
177 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
178 §. BUDGET 2016 Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2016
179 §. BUDGET 2016 Anhållan om tilläggsanslag för investering
180 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Förslag till kommunstyrel-

sens uppgiftsområde;flyktingmottagning
181 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Förslag till kommunstyrel-

sens uppgifts-område; Landsbygd
182 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Förslag till kommunstyrel-

sens uppgiftsområde; social- och hälsovård
183 §. MARKOMRÅDEN Försäljning av tilläggstomtmark vid Boholmsvägen
184 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan
185 §. VÄNORTER Principprogram för vänortssamarbete
186 §. UPPVAKTNINGAR Principprogram för uppvaktningar
187 §. UPPVAKTNINGAR Självständighetsdagen 2016
188 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
189 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Utlåtande över social- och hälsovårdens bok-

föringsrapport 1.1-31.8.2016
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174 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträdet har utfärdats 28.9.2016 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
____________
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175 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Hans Sandström och Göran Strandvall att justera protokollet den 5
oktober 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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176 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
______________
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177 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Kanslisekreteraren:

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 nämndernas verksamhet och
aktuella frågor.

Avskrifter av protokoll från följande möte har tillställts kommunstyrelsen:

- miljönämnden, 21.9.2016
- tekniska nämnden 21.9.2016
- kultur- och fritidsnämnden 22.9.2016
- byggnadsnämnden, 30.8.2016

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 114/2016

178 §. BUDGET 2016 Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2016

Ekonomichefen:

För perioden 1.1-31.8.2016 har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen samt utfallet för resultaträkningen, Bilaga 1/178 § av 3.10.2016 . Resultatet för
perioden är positivt och visar 527 400 euro. Budgeterat för motsvarande period är 18 600
euro. Verksamhetens intäkter ligger 410 300 euro över budgeten och har influtit till 77,1 %.
Kostnaderna ligger 526 700 euro över budgeten och har använts till 67,9 % och här ingår
social- och hälsovårdens överskridning med 660 900 € som en korrektivpost. Kommunal-
skatt, samfundsskatt och statsandelar har influtit totalt 479 500 euro mera än budgeterat.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 105/2016

179 §. BUDGET 2016 Anhållan om tilläggsanslag för investering

T.f kommundirektören:

Kommunfullmäktige behandlade vid sitt möte 26.5.2016 § 32 kristdemokraternas motion om
åtgärder för att avhjälpa bristen på hyresbostäder i kommunen. Enligt beredningen borde
kommunen ”låta utreda möjligheten att bilda ett gemensamt helt kommunalt ägt fastighetsbo-
lag so.m skulle stå för bostadsproduktionen i framtiden samt införliva till den del det är möjligt
övriga fastighetsbolag där kommunen är delägare i för tillfället”. Fullmäktige beslöt att ”kom-
munen vidtar behövliga steg, inklusive diskussioner med minoritetsägarna med målet att om
möjligt bilda ett kommunalt fastighetsbolag”.

Kommunstyrelsen beslöt 22.8.2016 § 161 att man löser in de aktier som Oy Ahlskog Ab,
Snåres Bageri Kb, Oy Påras Ab och Oy Wikar Ab äger i Fastighets Ab Båskgränd till ett pris
om 20 € per aktie (totalt 8 480 €) och att man även löser in Lakeas aktier i Fastighets Ab
Hembo för 8 300 €, i Fastighets Ab Terjärv Veteranhus för 6 600 € och i Fastighets Ab Heim-
sjöliden för 5 000 €. Under samma paragraf beviljade kommunstyrelsen kommundirektören
mandat att förhandla vidare med Oy Furbig Abs konkursbo och lösa in aktierna till ett högsta
pris om 20 € per aktie, totalt högst 1 820 €. Diskussioner har också förts kring ägandet i
Heimsjöliden.

Totalt skulle dessa aktieinköp uppgå till 30 200 €.

Kronoby Flyghangar Fastighets Ab grundades 2005 för att äga och förvalta en flyghangar vid
Karleby-Jakobstads flygplats. Bolaget ägs av Karleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och
Kronoby. Goda kommunikationer överlag och goda flygförbindelser i synnerhet är av avgö-
rande betydelse för hur näringslivet och regionen ska fortsätta utvecklas.

Styrelsen för Kronoby Flyghangar Fastighets Ab har under hösten 2016 tagit fram en strate-
giplan för verksamheten. I den ingår visioner och mål för utvecklingen av verksamheten, vil-
ket konkretiseras bland annat i att passagerarantalet uppgår till 150 000 inom fem år och att
affärsverksamhet i anknytning till flygplatsen utvecklas. En konkret verksamhetsplan ingår
som en del av strategin. Den upptar tre stora mål för slutet av 2016 och början av 2017. Det
första är att genomföra en nyemission för att trygga verksamhetsförutsättningarna och ut-
vecklingen av bolaget. Det andra är att anställa en VD som på heltid börjar jobba med det
tredje målet, dvs att genomföra strategin.

Den planerade nyemissionen uppgår till 400 000 euro, varav Kronobys andel skulle utgöra
27 000 euro.

I investeringsbudgeten för innevarande år finns inga medel reserverade för inköp av värde-
papper. Kommunstyrelsen anhåller därför om ett tilläggsanslag till 2016 års investeringsbud-
get på 57 200 €.

Tekniska sektorn anhåller samtidigt om ett tilläggsanslag. Varmvattenberedaren som finns i
källaren i kommungården läcker och kommer att ersättas av ett värmeväxlarpaket, fastig-
hetsautomatik och frekvensomvandlare till ventilationsmaskinerna. Kostnaderna för projektet
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beräknas uppgå till 60 000 euro. I investeringsbudgeten för 2016 finns ett anslag om 30 000
€ för oförutsedda saneringar, vilket kommer att användas, men tekniska sektorn anhåller om
ett tilläggsanslag på 30 000 € för att täcka kostnaderna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att ett tilläggsanslag till investeringsbudgeten på 57 200 € för inköp av aktier bevil-

jas.
att fullmäktige beviljar styrelsen fullmakt att besluta om fortsatt köp av aktier i Fas-

tighets Ab Heimsjöliden
att ett tilläggsanslag till investeringsbudgeten på 30 000 € för värmeväxlarpaket,

fastighetsautomatik och frekvensomvandlare till ventilationsmaskinerna till
kommungården beviljas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslagen.
______________
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Dnr: KST 111/2016

180 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Förslag till kommunstyrelsens upp-
giftsområde; flyktingmottagning

Förvaltningschefen:

Budgeten för flyktingmottagningen i kommunen, Bilaga 1/180 § av 3.10.2016 innefattar såväl
kommunens egen personalinsats, som köptjänster från värdkommunen Karleby och Integra-
tionsenheten i Jakobstadsnejden.

Budgeten är ungefärlig. Den är räknad utgående från den mängd kvotflyktingar som finns i
dagsläget (29 personer) samt med att kommunstyrelsen visat sig positiv till emottagning av
ytterligare 2-3 kvotflyktingfamiljer förutom dem som redan planerats in inom ramen för mot-
tagning av kvotflyktingar i nejden (Kst 131 § av 30.11.2015). Det innebär alltså 4 (-5) nya
familjer år 2017. Beräknats med 8 föräldrar plus 2 barn <7år och 2 barn >7år/familj, totalt 24
personer från september till december 2017.

Kronoby har sin egen socialhandledare för flyktingar, vilken hjälper dessa under deras första
tid i Finland. För socialarbetet, som kräver insatser av utbildad socialarbetare, köper kom-
munen insatser från värdkommunen Karleby (10% av heltidstjänst). Det handlar om utbetal-
ning av utkomststöd samt rådgivning kring behovet av specialvårdavtal, när det gäller utbe-
talning av ersättning för särskilda kostnader; ca 75 000 €.

Kronoby är en del av Integrationsenheten i Jakobstad, vilken står till tjänst med handledning
och stöd vid integrationen av alla invandrare i kommunen inte enbart kvotflyktingar. Verk-
samhetens huvuduppgift och målsättning är integrering i samhället. Kronobys andel av kost-
naderna för integrationsenheten är 8 % av den totala kostnaden, d.v.s. totalt 49 830 €.

Budgetförslaget innehåller medel för förberedande utbildning och grundutbildning för flyk-
tingbarn, för vilken erhålls en utökad statsandel. I och med att övrig bildning hör till bildnings-
sektorns kostnader, kunde även denna kostnad med fördel flyttas över på bildningssektorn;
75 000 €.

Om emottagande av flyktingar i Kronoby besluter kommunfullmäktige skilt för varje år.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen överflyttar kostnaderna för förberedande utbildning och grundutbildning till
bildningssektorn; 75 000 €.

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget för flyktingmottagningen för år 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslagen.
______________
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Dnr: KST 113/2016

181 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Förslag till kommunstyrelsens upp-
giftsområde; Landsbygd

Förvaltningschefen:

Kronoby kommun köper sin landsbygdsservice från värdkommunen Pedersöre i och med
den gemensamma landsbygdsförvaltningen sedan 1.1.2013.

Kommunfullmäktige fastslog 16.6.2016, 41 § ramen för uppgiftsområdet Landsbygd till 98
589 €.
År 2017 är de totala budgetkostnaderna för landsbygdsservicen i hela Pedersörenejden
285 000 €. Landsbygdsnämnden i Pedersöre godkände budgeten 27.9.2016. Smärre änd-
ringar kan ännu ske i ett senare skede av budgetbehandlingen. Av totala 285 000 € betalar
Kronoby kommun 30% dvs. 85 500 €, vilket medräknas i budgeten för Kronoby kommun,
Bilaga 1/181 § av 3.10.2016. Utöver detta tillkommer 4 800 € för kommunens egna kostna-
der. Den totala budgeten utgör således 90 300 €.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget för uppgiftsområdet Landsbygd.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 112/2016

182 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Förslag till kommunstyrelsens upp-
giftsområde; social- och hälsovård

Förvaltningschefen:

Den totala nettoramen för social- och hälsovården på 22 170 190 € godkände kommunfull-
mäktige 16.6.2016. Av dessa var 584 390 € avsedda för kostnader utanför värdkommunavta-
let.

För social- och hälsovården som ligger utanför värdkommunavtalet har ett förslag till budget
2017 uppgjorts, Bilaga 1/182 § av 3.10.2016. Förslagets kostnader uppgår till 473 600 € och
intäkterna 70 000 €, vilket ger ett netto på 543 600€. Förslaget ryms väl inom fullmäktiges
ramar.

Social- och hälsovårdens budget inom Soite har inletts. Budgetarbetet pågår, men man har
låtit meddela, att tidtabellen är senare än vanligt. Prognosen för inkommande års budget är +
2,5 %, d.v.s. Soites ram, 23 047 900 €. På grund av att hela systemet ändrar från 1.1 2017
går det inte i detta skede att ge närmare uppgifter.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget 2017 för kostnader för social- och hälso-
vård utanför värdkommunavtalet.

Kommunstyrelsen diskuterar social- och hälsovårdens budget inom Soite och ger vägkost för
den fortsatta behandlingen.

Kommunstyrelsen diskuterade social- och hälsovården inom Soite ingående och uttryckte sig
i oroade ordalag över de höjningar som aviseras.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget till budget 2017 för kostnader för social-
och hälsovård utanför värdkommunavtalet.

Kommunstyrelsen gav t.f. kommundirektören och social- och hälsovårdspolitikerna
muntlig vägkost för den fortsatta budgetbehandlingen .
______________
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Dnr: KST 77/2016

183 §. MARKOMRÅDEN Försäljning av tilläggstomtmark vid Boholmsvägen

Planläggaren:
SamHile Oy, genom Sami Plusisaari, anhåller om att få köpa tilläggstomtmark till sitt markområde
bredvid Boholmsvägen. Bolaget köpte våren 2014 av kommunen ett 1,75 ha stort markområde, där
det har byggt en fryslagerhall för minkskinn. Bolaget har nu också köpt av en privat markägare ca 1,4
ha tilläggsmark bakom fryslagret och önskar nu även köpa in den tomtdel som kommunen har kvar på
området. Tilläggsområdets areal är ca 7 500 m

2
. Kommunaltekniken är färdigt utbyggd till området,

förutom avlopp. Ingen plan finns för området. Bolaget bör stycka tilläggsområdet till sin ägandes fas-
tighet. Tomtpriset föreslås vara samma som vid förra köpet, 1,20€/ m

2
.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att ett ca 7 500 m

2
stort outbrutet område av fastigheten Haratrådi RNr 33:14, fastighetsbe-

teckning: 288-405-33-14 säljs, åt bolaget SamHile Oy för ett pris av 9 000 euro + 2904€
för skogsbeståndets värde.
Köparen bör stycka tilläggsområdet till sin ägandes fastighet, SamHile RNr 33:17.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.

___________________

Kfge 16.6.2016

T.f. kommundirektören gav nytillkommen information om lagstiftning och möjligheterna att utarrendera
området för en kortare eller längre tid.

Carl-Johan Enroth föreslog remittering av ärendet för vidare utredning. Samtliga fullmäktigeledamöter
understödde.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att remittera ärendet för vidare utredning.

_______________

Planläggaren:

Ärendet återremitterades för utredning om huruvida de marknadsmässiga villkoren uppfylls
vid överlåtelse av fastighet som ägs av en kommun (kommunallagen §130). Detta för att sä-
kerställa lika konkurrensvillkor mellan olika aktörer.
Markområdet lades därefter ut för öppna anbud på kommunens hemsidor samt anslagstav-
lan 8.9.2016. Anbuden skulle inlämnas senast 21.9 kl.16.
Inom utsatt tid hade två anbud inkommit. SamHile Oy har bjudit 11 900 euro och Jan-
Magnus Lerbacka har bjudit 9 050 euro.

På basen av anbuden föreslås att kommunen säljer markområdet till SamHile Oy för 11 900
€. Markområdets läge framgår närmare av bifogad karta, Bilaga 1/183 § av 3.10.2016 .
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige

att ett ca 7 500 m2 stort outbrutet område av fastigheten Haratrådi RNr 33:14, fas-
tighetsbeteckning: 288-405-33-14, säljs åt bolaget SamHile Oy för ett pris av 11
900 euro. Köparen bör stycka tilläggsområdet till sin ägandes fastighet, SamHi-
le RNr 33:17.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 81/2015

184 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan

T.f. kommundirektören:

Arbetet med att förnya kommunens förvaltningsstadga har pågått i drygt ett år. Förvaltnings-
stadgan reviderades senast i december 2012 och trädde i kraft 1.1.2013. Ärendet behandla-
des senast i kommunstyrelsen 17.8.2015 och har därefter varit till nämnderna för utlåtande.
Under våren och den tidiga hösten har arbetet med förnyandet av förvaltningsstadgan fort-
satt bland tjänstemännen. Kommittén för att balansera kommunens ekonomi har också be-
handlat förvaltningsstrukturen i sitt arbete och enhälligt föreslagit att nämndstrukturen skulle
ändras (kommunstyrelsen antecknade ärendet till kännedom på sitt möte den 6.6.2016). Den
största orsaken till behovet av förnyelse är den nya kommunallagen och de krav den medför.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen för en remissdebatt kring förvaltningsstadgan samt ordnar ett öppet hö-
rande kring förvaltningsstadgan torsdagen den 6.10 kl. 17 dit fullmäktige-, styrelse-, och
nämndmedlemmar särskilt inbjuds.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 109/2016

185 §. VÄNORTER Principprogram för vänortssamarbete

Förvaltningschefen:

Vänortssamarbete finns och har funnits mellan Kronoby kommun och orterna Misterhult,
Hörby och Säbrå samt Nuckö. Samarbetet har till vissa delar varit sporadiskt och saknat
struktur. Detta är orsaken till att ett förslag till principprogram för vänortssamarbete har upp-
gjorts, Bilaga 1/185 § av 3.10.2016. Förslaget har behandlats i Nuckökommittéen, som inte
har något att invända emot det. Tanken är att Kronoby reder ut vilka kommuner/städer som
fortfarande är intresserade av att hålla en aktiv kontakt med Kronoby. Samarbetet kunde
fungera på flera nivåer och involvera ex. ungdomsfullmäktige i arbetet. Man föreslår bl.a. att
bjuda in vänorterna i samband med firandet av Finland 100 år.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till principprogram för vänortssamarbete.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 80/2016

186 §. UPPVAKTNINGAR Principprogram för uppvaktningar

Förvaltningschefen:

Principprogrammet för uppvaktningar av förtroendevalda och anställda har inte förnyats se-
dan år 2004, 123 § av 5.2.2004.

Uppvaktningsprogrammet har diskuterats i ledningsgruppen och anses föråldrat. Personalen
har getts möjlighet att komma med förslag till förnyelser. På basen av förslagen har led-
ningsgruppen kommit överens om ett förslag till nytt uppvaktningsprogram, Bilaga 1/186 § av
3.10.2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner principprogrammet för uppvaktningar enligt Bilaga 1/186 § av
3.10.2016 och tar det i bruk från och med 1.1.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 110/2016

187 §. UPPVAKTNINGAR Självständighetsdagen 2016

Förvaltningschefen:

Kommunen, församlingen och veteranföreningen uppvaktar av tradition gemensamt vid hjäl-
tegravarna på självständighetsdagen tisdagen den 6 december 2016

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser tre personer och ersättare för dem, att tillsammans med represen-
tanter för församlingarna och veteranföreningen uppvakta vid hjältegravarna på självständig-
hetsdagen 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utser Hans-Erik Lindgren (ersättare Göran Strandvall), Sixten Dal-
vik (ersättare Mikaela Dahlbacka), och Bengt-Johan Skullbacka (ersättare Stefan Hög-
nabba) att tillsammans med representanter för församlingarna och veteranföreningen
uppvakta vid hjältegravarna på självständighetsdagen 2016.
_____________
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188 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Ditt Österbotten 2019, arbetsutskottet, 12.8.2016
- Arbetsgrupp för Kronobymodellen, PM 31.8.2016
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 5.9.2016
- Skolcentrum, arbetsplatsmöte nr 30, 6.9.2016
- Nuckö-kommittén, 8.9.2016
- Planeringsgrupp för grundrenovering av Slottebo daghem/förskola i Kronoby

området,
8.9.2016

- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 21.9.2016
- Optima samkommunstyrelsen, 21.9.2016
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 22.9.2016
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice,

styrelsen, 26.9.2016

b) Brev från Mellersta Österbottens konservatorium i Karleby 3.8.2016

c) Beredning av den tvärsektoriella landskapsreformen i Österbotten

d) Klagomål angående service vid MÖCS.

e) Sökande till bildningschefstjänsten har inlämnats av: Backlund Fredrik, Dahlsten Mi-
chaela, Fors Anders, Hjulfors Mikael, Käld Mats-Erik, Merjonen Päivi, Nygård Johan,
Näsänen Pasi, Seppänen Tarja, Widjeskog Tony, Wuorela Hannu och Vähä-Anttila-
Nieminen Jaana.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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189 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Utlåtande över social- och hälsovårdens bokförings
rapport 1.1-31.8.2016

Bilaga 1/189 § av 3.10.2016

T.F. KD: FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner utlåtandet över social- och hälsovårdens bokföringsrapport
enligt Bilaga 1/189 § av 3.10.2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget och översänder utlåtandet till social-
och hälsovårdsväsendet i Karleby.
_____________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

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

Paragrafer: 174-184, 188-189

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 185-187

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är:

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi

Paragrafer: 185-187

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

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, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi.

Paragrafer:

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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, 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 lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


