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64 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
65 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
66 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
67 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
68 §. PLANER    Kronoby kommuns strategi 2025 
69 §. PLANER   Inkomna anmärkningar över utkast till detaljplan för  
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78 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Kommundirektörens  
  tillsvidareanställning 
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64 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 11 april 2018 och tillställts samtliga medlemmar 
av kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium samt närvarande tjänstemän i skriftlig 
och elektronisk form. Ersättarna erhåller kallelsen i elektronisk form. Föredragningslistan har 
varit utlagd på kommunens webbplats sedan den 12 april 2018, varifrån övriga intresserade 
kan erhålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
__________ 
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65 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Inger Wistbacka och John-Erik Sandvik att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 18 april 2018. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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66 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen satte in och godkände denna paragraf, vilken saknades från före-
dragningslistan. 
__________ 
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67 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Enligt 92 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande, kom-
mundirektören eller en genom förvaltningsstadgan, tillförordnad kommunal tjänsteinnehavare 
till behandling i kommunstyrelsen ta upp ett ärende, som med stöd av denna har delegerats 
till underlydande myndighet eller en sektion i kommunstyrelsen och i vilket den behöriga 
myndigheten fattat ett beslut. Styrelsen kan ta upp ärendet för prövning såvida beslutet inte 
har vunnit laga kraft 
 
Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndernas verksamhet och 
aktuella frågor. 
 
Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen: 
 - tekniska och miljönämnden, 14.3.2018, kungjort 3.4.2018 
 - bildnings- och fritidsnämnden, 20.3.2018, kungjort 27.3.2018, kan inte övertas 
 - svenska skolsektionen, 20.3.2018, kungjort 27.3.2018, kan inte övertas 
 - tillståndssektionen 27.3.2018, kungjort 3.4.2018  
 
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 61/2018 
 
 
68 §. PLANER   Kronoby kommuns strategi 2025 

T.f. kommundirektören:  

Enligt kommunallagens 37 § ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige be-
slutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin 
ska hänsyn tas till; främjandet av kommuninvånarnas välfärd, ordnandet och produktionen av 
tjänster, de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter, 
ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka och 
utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. 
 

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida 
förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I 
kommunstrategin ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs 
upp. Bestämmelser om att kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och eko-
nomiplan görs upp finns i 110 §, där det konstateras att budgeten och ekonomiplanen ska 
göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommu-
nens ekonomi tryggas. Kommunstrategin ska ses över åtminstone en gång under fullmäkti-
ges mandattid. 
 

Utarbetande av strategi har utgått från smågruppsarbete i fullmäktige och bland kommun-
gårdens personal. Tankar om några frågor har också begärts in av bildnings- och fritids-
nämnden, tekniska- och miljönämnden, tillståndssektionen, ungdomsfullmäktige, äldrerådet, 
rådet för personer med funktionsnedsättning och de tre områdesnämnderna. Dessutom har 
en medborgarträff hållits i Nedervetil, Kronoby och Terjärv. Medborgare har också haft möj-
lighet att ge respons via webben och den vägen kom 35 svar. 
 

Utgående från en sammanställning av alla de tankar som framkommit vid de olika tillfällena 
och via webben har ledningsgruppen sammanställt svar på de olika frågeställningarna som 
fanns. T.f. kommundirektören har bearbetat svaren till en helhet som i dagens läge utgör ett 
råutkast till kommunens strategi, Bilaga 1/68 § av 16.4.2018. 
 

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen behandlar råutkastet till strategi och skickar det till nämnderna, sektioner-
na och de olika rådgivande organen för utlåtande före den 4.5.2018. Råutkastet finns dess-
utom tillgängligt för kommentarer på kommunens webbsida fram till den 4.5.2018.  Kommun-
styrelsen ger allmänna avdelningen rätt att köpa in grafiska tjänster för utformning av strate-
gins grafiska profil. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen behandlade råutkastet till strategi och gav t.f. kommundirektören i 
uppdrag att omforma vissa meningar och uttryck men godkände i övrigt utkastet till 
Kronoby kommuns strategi 2025. Kommunstyrelsen skickar råutkastet till nämnderna, 
sektionerna och de olika rådgivande organen för utlåtande före den 4.5.2018. Råutkas-
tet finns dessutom tillgängligt för kommentarer på kommunens webbsida fram till den 
4.5.2018. Kommunstyrelsen gav allmänna avdelningen rätt att köpa in grafiska tjänster 
för utformning av strategins grafiska profil. 
___________  
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Dnr: KST 49/2018 
 
 
69 §.    PLANER     Inkomna anmärkningar över utkast till detaljplan för Nedervetil skoltomt 

Planläggaren:  

Ett första planeutkast för Nedervetil skoltomt har varit till påseende under tiden 22.3-
5.4.2018. Utlåtanden från myndigheterna har också begärts och ifall de vill ge ett utlåtande 
bör det ges senast den 16.4.2018. Österbottens förbund har meddelat att man inte ger utlå-
tande och Österbottens museum hade inget att anmärka på planen men påpekar att områ-
dets nationella värden bör beaktas. Övriga utlåtanden har inte kommit in. 
 
Inom utsatt tid inkom från allmänheten ett påpekande från markägare av lägenheten Haga 
RNr 1:135. X.X vill inte sälja bara den del som nu är inritad som tomtmark, ca 0,8ha, utan 
hela åkerområdet på ca 4,6 ha. Ifall kommunen inte köper hela området i samband med 
skolbygget så bör tomtområdet tas bort ur planen. 
 
Skolområdet kan minskas så att X.X:s område tas bort ur planen. Skoltomten blir i så fall ca 
2,3 ha. Planeringsgruppen för Nedervetil skola föreslår att skoltomten i så fall förstoras med 
cirka 15 meter i riktning mot riksväg 13 samt att förhandlingar fortsättningsvis förs gällande 
en lösning kring X.X:s tomt eller delar därav. Planeringsgruppen föreslår också att beteck-
ningen på kommunens tomt närmast skolbyggnaden ändras från AR till APP, vilket betyder 
kvartersområde för bostadshus och servicebyggnader. 
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Styrelsen tar del av planeutkastet och ger synpunkter för den fortsatta planeringen. 
 
Styrelsen godkänner ändringsförslaget enligt en uppdaterad Bilaga 1/69 § av 16.4.2018, där 
X.X:s tomtdel tagits bort ur planen. 
 
Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände ändringsförslaget enligt Bilaga 1/69 § av 16.4.2018, där 
X.X:s tomtdel tagits bort ur planen och att planen justeras och ett slutligt planeförslag 
sätts till påseende i 30 dagar. 
__________ 
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Dnr: KST 43/2018 
 
 
70 §.    UTLÅTANDE    Kaustby kommuns anhållan om utlåtande; ny detaljplan för Nikula 

travbaneområde 

Planläggaren:  

Kaustby kommun har uppgjort ett program för deltagande och bedömning för uppgörande av 
en ny detaljplan gällande Nikula travbaneområde. Planeområdet är ca 45 ha stort och grän-
sar mot Kronoby kommun i väster. På stallområdena finns idag över 80 hästar. 
 

Tanken är att med en planering säkerställa den pågående hästverksamheten samt även tillå-
ta kompletterande bebyggelse i närområdet. Kaustby kommun skall utreda om det är möjligt 
att bygga vid Perho åstrand samt om ny bostadsbebyggelse med egna stall på ett ca 10 ha 
stort skogsområde öster om banan är möjlig.  
 

Hela planeområdet är beläget på det viktiga grundvattenområdet Åsen B. Problem som 
Kaustby bör ta ställning till är att Terjärv Vatten och Avlopp har sin vattenbehandlingsanlägg-
ning och fyra grundvattenbrunnar vid Kyrölävägen som är ca 900 m från planeområdet. Ifall 
man ämnar planera detta område så måste man kunna säkerställa den hygieniska vatten-
kvaliteten för vattenbolagets abonnenter. 
 

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 

Kronoby kommun avger följande utlåtande angående detaljplan för Nikula travbaneområde: 
 
- i stycket 4.2 sid 11 står i punkt 2 att området är beläget delvis på grundvattenområde. Om-
rådet är beläget helt inom grundvattenområde, vilket bör framkomma i texten.  
- utredningar bör uppgöras om grundvattnets strömningsriktningar och om planeområdets 
närhet till TVA:s grundvattenbrunnar. 
- nya stalltomter eller "stalltomter med bostadshus" bör inte planeras in på området. Tomter-
nas hästhagar blir stora och förstör ytjordsskiktet så att mineraljorden blottläggs.   
- de stallbyggnader som finns på Kronoby kommuns område (läg. RAVIKESKUS-

KYRÖLÄNKULMA RNr 2:33) skall tas med i planeringsområdet. 
- Miljöministeriet har gett ut "anvisningar om häststallens miljöskydd" (nr 121) och i punkt 4.2 
sid 14 står det att man särskilt bör undvika att anlägga och utvidga stall på ett grundvatten-
områdes egentliga bildningsområde. Hela det föreslagna planeområdet befinner sig inom det 
egentliga bildningsområdet för grundvatten. Detta gör planeringen problematisk.  
- i Kronoby kommuns skyddsplan för grundvattenområdena (Hanna Hentilä 22.10.2010) står 
det i punkt 5.7.1 s.51 att travbanan och häststallen utgör en risk för grundvattnats hygieniska 
kvalitet då TVA:s brunnar ligger i grundvattnets strömningsriktning nedanför travområdet. En 
skyddsplan borde göras upp också för området i Kaustby. Dessutom är det ytterst viktigt att 
säkerställa den hygieniska vattenkvaliteten för vattenbolagens abonnenter och för de fyra 
grundvattenbrunnar som finns nära det föreslagna planeområdet.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 62/2018 
 
 
71 §.         MILJÖFRÅGOR   Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande;                  

Nymans Lantbruk Ab 

T.f. kommundirektören 

Nymans Lantbruk Ab har hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansökt om 
miljötillstånd för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreaturshållning med inriktning 
på mjölkproduktion, på lägenheterna Nymark RNr 121:6, Lillindan RNr 121:1 och Flåttvik RNr 
14:20 i Kortjärvi by. Kommunstyrelsen har getts förlängd tid till 18.4.2018 att ge ett utlåtande 
med anledning av ansökan. 
 
Miljötillståndsansökan gäller tillbyggnad av en befintlig lösdriftsladugård samt byggande av 
en ny ladugård för kalvar och en för kvigor. Efter utvidgningen kommer det att finnas plats för 
351 mjölkkor, 255 kvigor och 125 kalvar under 6 månader i djurstallen. Miljötillståndet som 
beviljades för verksamheten 2011 omfattar 132 mjölkkor, 93 kvigor och 53 kalvar under 6 
månader. I samband med utvidgningen byggs två nya öppna flytgödselbehållare (ca 3 200 
m3/behållare) i anslutning till djurstallen. För lagring av strögödseln byggs en ny gödselplatta 
med tak (ca 860 m3) på den norra sidan om den befintliga ladugården. För tillverkning av 
förtorkat ensilage (6 000 ton/år) byggs en ny plansilo med fem avdelningar (totalt 3 500 m2, 
10 000 m3) på den sydöstra sidan om djurstallen. Enligt ansökan ökar trafiken med 30 % 
som en följd av utvidgningen. 
 
Verksamhetens placering framgår av kartorna i Bilaga 1/71 § av 16.4.2018. Situationsplan 
och övriga handlingar finns till påseende vid kommunstyrelsens möte. Verksamheten är be-
lägen på oplanerat område vid Furu i Småbönders. Inom en 500 m radie från Nymans Lant-
bruk Ab finns ca 14 året runt bebodda bostadshus, förutom sökandens egna. Grannbostads-
husen finns i huvudsak på den södra och östra sidan om Nymans Lantbruk Ab, de två när-
maste på ca 230-250 m avstånd i sydlig riktning från det befintliga djurstallet. Avståndet från 
de nya djurstallen blir något tiotal meter längre. Området mellan dessa hus och djurstallen är 
öppen åker. Avståndet från den planerade plansilon till de närmaste fast bosatta grannarnas 
bostadshus blir ca 210-220 m. I närheten finns även andra djurgårdar med nötkreatur och 
får. Området är inte viktigt grundvattenområde. Avståndet till Kronoby å är ca 500 m. 
 
Kommunens tillståndssektion har gett ett utlåtande angående ansökan om miljötillstånd ut-
gående från laglighetsperspektiv.  
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tar del av Nymans Lantbruk Ab:s ansökan om miljötillstånd för utvidgning 
av verksamhet som omfattar nötkreaturshållning med inriktning på mjölkproduktion, på lä-
genheterna Nymark RNr 121:6, Lillindan RNr 121:1 och Flåttvik RNr 14:20 i Kortjärvi by. Ut-
över det som miljösekreteraren och tillståndssektionen i sitt utlåtande fört fram gällande lag-
lighetssynpunkter vill kommunstyrelsen dessutom poängtera följande:  
 
Hälften av Österbottens mjölk- och nötköttsproduktion sker i kommunerna Kronoby och Pe-
dersöre, vilket visar på vikten av lantbruk i kommunen. På ett allmänt plan är det därmed av 
största vikt för Kronoby kommun att lantbrukarna har goda verksamhetsmöjligheter och att 
de också har möjligheter att utveckla sin verksamhet. Kommunen är traditionell lantbruks-
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mark och vill också framöver erbjuda goda möjligheter för samtliga lantbrukare. Det är också 
något övriga kommuninvånare är medvetna om. I praktiken innebär det också att det måste 
finnas möjligheter att utvidga nuvarande lantbruksverksamheter. En livskraftig kommun be-
höver skickliga entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet – detta gäller i allra högsta 
grad också inom lantbrukssektorn. Denna kommentar är av allmän karaktär och gäller hela 
kommunen utan att särskilt ta ställning till specifika fall. 
 
Gällande detta specifika fall krävs förstås en helhetsbedömning av om den planerade verk-
samheten kan medföra sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående 
vissa grannelagsförhållanden. Ett alternativ som kunde övervägas är att flytta någon del av 
verksamheten längre bort från grannarnas hus. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 55/2018 
 
 
72 §. FASTIGHETER   Erbjudande om köp av tomter. 

Planläggaren: 

X.X erbjuder två tomter till försäljning i Kronoby centrum. Den ena tomten är en del av en 
affärstomt i närheten av biblioteket vid Idrottsvägen och den andra tomten är en bostadstomt 
vid Krukmakarvägen, Bilaga 1/72 § av 16.4.2018. Tomtdelen vid Idrottsvägen har en areal på 
ca 1100m2 och kommunen äger redan den andra delen av affärstomten, vilket utgör ett om-
råde på ca 600m2. Bostadstomtens areal är ca 1600m2. 
 
Tomtdelen vid Idrottsvägen har ett centralt läge i Kronoby centrum och kommunen äger re-
dan en del av tomten vilket sammantaget motiverar en införskaffning också av den andra 
delen. Då fås en central affärstomt på sammanlagt 1700m2. Bostadstomten vid Krukmakar-
vägen är inte lika intressant men läget är centralt, så kommunen kan erbjuda ett pris för den 
för att få till stånd en helhetsaffär. Ifall tomten köps in, bjuds den ut för egnahemshusbyg-
gande. 
 
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun ger ett anbud på 3500 euro för en tomtdel på ca 1100m2 i kvarter 109 tomt 
3 vid Idrottsvägen. För bostadstomten på ca 1600m2 ges ett anbud på 3500 euro (3000 € för 
tomt + 500€ för skogsbeståndet) i kvarter 107 tomt 5 vid Krukmakarvägen. Tomterna är be-
lägna på fastigheten Norrgård RNr 34:10, 288-406-34-10. 
 
Ifall säljarna godkänner kommunens anbud på industritomten eller på båda tomterna får kö-
pebrev upprättas och köpet genomföras. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 53/2018 
 
 
73 §.      AVTAL       Ändring av samarbetsavtal gällande Mellersta Österbottens och Jakob-

stadsområdets  räddningsverk 

Förvaltningschefen: 

Nuvarande samarbetsavtal för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdet räddningsverk 
är inte uppdaterad enligt nya Kommunallagen (410/2015). I 51 § beskrivs att en kommun kan 
sköta en uppgift för en eller flera kommuners räkning så att kommunerna har ett gemensamt 
organ som svarar för skötseln av uppgiften. Den kommun som sköter uppgiften kallas ansva-
rig kommun. Kommunerna kan komma överens om att en del av ledamöterna i det gemen-
samma organet utses av de andra kommunerna. Vid lagstadgat samarbete skall varje kom-
mun ha minst en ledamot som kommunen har utsett i organet.  
 
I det tidigare samarbetsorganet har funnits elva (11) medlemmar men stadsfullmäktige i Kar-
leby stad har beslutit att ändra § 2 mom. 2 i samarbetsavtalet sålunda att nämnden har fem-
ton (15) medlemmar med vardera personlig ersättare. Det innebär att Karleby har fyra (4) 
medlemmar, Jakobstads stad två (2) medlemmar, Kannus stad en (1) medlem och övriga 
avtalskommuner varsin, d.v.s. åtta (8). Som nämndens ordförande fungerar en förtroende-
vald från Karleby. 
 
Kommunfullmäktige i Karleby stad har för egen del 11.12.2017 godkänt ett nytt samarbetsav-
tal gällande det regionala räddningsväsendet. Kommunerna inom samarbetsområdet borde 
godkänna förslaget till samarbetsavtal för att det skall kunna undertecknas och träda i kraft. 
Karleby stad ber 21.3.2018 övriga kommuner att behandla förändringen av samarbetsavtalet 
i sina beslutande organ. 
 
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att  ändringen av samarbetsavtalet godkänns.  
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 54/2018 
 
 
74 §.      AVTAL   Ändring av samarbetsavtal gällande miljöhälsovården för kommunerna i 

Mellersta Österbotten 

Förvaltningschefen: 

Nuvarande samarbetsavtal för hur miljöhälsovården i Mellersta Österbotten är inte uppdate-
rad enligt nya Kommunallagen (410/2015). I 51 § beskrivs att en kommun kan sköta en upp-
gift för en eller flera kommuners räkning så att kommunerna har ett gemensamt organ som 
svarar för skötseln av uppgiften. Den kommun som sköter uppgiften kallas ansvarig kom-
mun. Kommunerna kan komma överens om att en del av ledamöterna i det gemensamma 
organet utses av de andra kommunerna. Vid lagstadgat samarbete skall varje kommun ha 
minst en ledamot som kommunen har utsett i organet.  
 
I den tidigare nämnden har funnits 9 medlemmar men stadsfullmäktige i Karleby stad har 
11.12.2017 beslutit att ändra ordalydelsen i samarbetsavtalets punkt 3, mom. 2 sålunda, att 
det lyder ungefär "Nämnden har 12 medlemmar. Parternas fullmäktigen utser nämndens 
medlemmar enligt följande: Karleby stad fyra (4) medlemmar och resten av avtalskommu-
nerna varsin, d.v.s. åtta (8). Ersättarna deltar i möten när ordinarie medlemmar är förhindra-
de". Till övriga delar ändras samarbetsavtalet inte. Som nämndens ordförande fungerar en 
förtroendevald från Karleby. Karleby stad ber 21.3.2018 övriga kommuner att behandla för-
ändringen av samarbetsavtalet i sina beslutande organ. 
 
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att  ändringen av samarbetsavtalet för Mellersta Österbottens miljöhälsovård   
 godkänns. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 39/2018 
 
 
75 §. BUDGET 2018    Anslag för firande av veterandagen 2018 

Kanslisekreteraren: 

Den nationella veterandagen firas för 32:a gången fredagen den 27 april 2018. Det centrala 
temat denna gång handlar om att veteranernas arv ska överföras till följande generationer.  
 
I ett cirkulär 20.2.2018 hoppas huvudkommittén för nationella veterandagen och Finlands 
Kommunförbund att kommunerna utöver veteranerna särskilt beaktar de unga i arrange-
mangen kring årets firande. Sättet att fira veterandagen kan så småningom allt mer anta 
formen av en medborgarfest som beaktar olika medborgargrupper, dock utan att förglömma 
varför vi egentligen firar den här dagen.  
 
Det nationella huvudevenemanget ordnas i Helsingfors. Veteranfester har i vår kommun ord-
nats sedan 1989. Kommunfullmäktige har av sina dispositionsmedel beviljat anslag för firan-
det. De största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och annonse-
ring. 
 
Årets fest är för närvarande under planering, Björn Vikström håller festtalet. 
 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira vete-

randagen 2018. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
 
Kst 16.4.2018 
 
Ärendet har inte behandlats i kommunfullmäktige, eftersom sammanträdet inhiberades på 
grund av att det inte fanns andra ärenden. 
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen anvisar 2 000 € från egna dispositionsmedel för att fira veterandagen 
2018, ifall att kommunfullmäktige inte beviljar medel retroaktivt på sitt nästa möte.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 46/2018 
 
 
76 §. HEDERSTECKEN    Inlämna framställning 2018 

Förvaltningschefen: 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber att kommunerna sänder sina fram-
ställningar om heders- och utmärkelsetecken som förlänas på självständighetsdagen den 6 
december. Framställningarna bör inlämnas senast den 30 april 2018.  
 
Kommunstyrelserna ombeds gruppera ordensförslagen för tjänstemän och förtroendevalda 
efter förvaltningsområde eftersom regionförvaltningsverket gör sina förslag av utmärkelse-
tecken till finansministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Framställningar som kommer 
in efter den utsatta tiden beaktas inte. 
  
Förslagen bör i framställningen vara grupperade enligt förvaltningsområde.  
 
Ordensförslagen bör göras på blanketten, som ordenskapitlet har fastställt, med iakttagande 
av ifyllningsanvisningarna. 
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen inlämnar framställning om beviljande av heders- och utmärkelsetecken till 
2-3 personer grupperade efter förvaltningsområde. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt inlämna framställning om beviljande av heders- 
och utmärkelsetecken till Tom Forsström, Tom Hansén, Ann Hanhikoski, och Karin 
Björkgård. 
_________ 
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Dnr: KST 68/2018 
 
 
77 §.    FÖRTROENDEVALDA    Anskaffning av surfplattor till kommunfullmäktige- och 

kommunstyrelseordförandenas förfogande 

Förvaltningschefen: 
Vissa förtroendevalda, som förväntas delta i en större mängd möten och olika representa-
tionstillfällen i egenskap av sitt förtroendeuppdrag, har ett större behov av teknisk utrustning 
för att enkelt kunna ha tillgång till föredragningslistor och andra möteshandlingar vid tillfällen 
utanför kommunen. Därför är det motiverat att de beviljas kostnadsfri användning ifall de har 
ett behov. Förslagsvis kunde surfplattor med tillhörande nätanslutning införskaffas. Surfplat-
torna är endast avsedda för bruk inom uppdraget och returneras när förtroendeuppdraget 
upphör.  
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen införskaffar två surfplattor inklusive anslutningar. Kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens ordföranden beviljas tillgång till surfplattor inklusive anslutning att använ-
das vid handhavandet av deras förtroendeuppdrag. Surfplattorna returneras när förtroende-
uppdragen upphör. 
 
Elisabeth Hagström föreslog att förslaget inte godkänns med motiveringen att använda surf-
platta som är obekant är mer till skada än nytta. Nätavgiftsstöd per möte är mer motiverat då 
förtroendevalda är hänvisade till molnbaserade tjänster och information. Hagström tillade 
ännu att bidrag för nätkostnad kan betalas enligt mötesantal vid årets slut. Förslaget fick ing-
et understöd och förföll därmed. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Surfplattor anskaffas vid behov. 
_________ 
 
Liane Byggmästar och Bengt-Johan Skullbacka anmälde jäv och avlägsnade sig ur rummet 
före behandlingen av denna paragraf. Viceordförande Hans-Erik Lindgren fungerade som 
ordförande för paragrafen. 
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Dnr: KST 64/2018 
 
 
78 §.    TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Kommundirektörens tillsvidareanställning 

Kst 20.6.2016 
Förvaltningschefen: 
Malin Brännkärr anställdes 12.11.2015 till kommundirektör i Kronoby kommun. Kommundirektören 
anställdes i tillsvidare anställning med en prövotid på 6 månader. Eftersom ett besvär inlämnades mot 
anställningen, fortsätter den som tillförordnad (t.f.) tills besväret har avgjorts. Emedan Malin Brännkärr 
tillträdde tjänsten 1.2.2016, går prövotiden ut 31.7.2016. 
 
ORDF.:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen konstaterar att Malin Brännkärrs prövotid går ut 31.7.2016 och att det inte finns 
orsak att häva anställningen. Anställningen fortsätter dock som tillförordnad tills beslut gällande besvä-
ret har erhållits. 

_____________ 
 
Kst 16.4.2018 
 
Ordföranden: 

Vasa förvaltningsdomstol förkastade 21.2.2018 Greger Englunds besvär över fullmäktiges 
val av kommundirektör 12.11.2015 § 55. Beslutet har vunnit laga kraft och kommunstyrelsen 
kan konstatera att Malin Brännkärr inte längre är tillförordnad utan i tillsvidare anställning. 
 
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Malin Brännkärr innehar kommundirektörstjänsten som 
tillsvidare anställd. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 66/2018 
 
 
79 §. LÖNER  Fastställa lön för kommundirektören 

Kfge 12.11.2015: 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige valde efter omröstning politices magister/rättsnotarie Malin Brännkärr till kommundirektör i 
Kronoby kommun. Kommundirektören anställs i tillsvidare anställning med en prövotid på 6 månader. 
_______________ 
 
Vik. förvaltningschef: 

Styrelseordföranden har diskuterat med Malin Brännkärr om tillträde och övriga anställningsvillkor. 
Brännkärr är beredd tillträda som tillförordnad kommundirektör måndagen den 1 februari. Hon är be-
redd att fungera som t.f. kommundirektör under pågående behandling av besvär gällande valet av 
kommundirektör. Hon begär en totallön om 6 900 € under prövotiden på 6 månader och perioden som 
t.f. kommundirektör. Styrelseordföranden har erbjudit en totallön på 6 700 €. Kommundirektörens lön 
fastställs av kommunstyrelsen. Till tjänsten hör telefonförmån. Kommundirektörsavtal uppgörs senare 
under vårvintern, utgående från de principer som fanns i avtalen med tidigare kommundirektörer. 
 
ORDF. FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen fastställer t.f. kommundirektör Malin Brännkärrs tillträde till den 1 februari 2016. 
Lönen fastställs som totallön om 6 800 € per månad. 
Kommunstyrelsen besluter att kommundirektörsavtal ingås före utgången av mars månad 
2016. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt fastställa t.f. kommundirektör Malin Brännkärrs tillträde till den 1 februari 
2016. Lönen under t.f. perioden och prövotiden på 6 månader fastställdes som totallön om 6 800 € per 
månad. 
Brännkärr kommer att beviljas semester enligt intjänade semesterdagar samt tjänstledighet utan lön 
under kommungårdens stängning i sommar. 
Presidiet utarbetar ett kommundirektörs avtal som tas upp till behandling 21.3.2016. 

______________ 
 
Kst 16.4.2018 
 

Ordföranden: 

Kommundirektörens lön har hållits på en lägre nivå under en oförtjänt lång tid på grund av ett 
besvär samt dess långa behandlingstid. Därför anses det skäligt att förorda en större förhöj-
ning som kompenserar detta.  
 

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: 
  

Ges på mötet. 
 
Paragrafens innehåll diskuterades utan närvaro av tjänstemän, vilka kallades in efter att be-
slutet var taget. Ordföranden meddelade beslutet till sekreteraren, som uppmanades anteck-
na det i protokollet. 
 
 

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG VID MÖTET: 
 

Kommunstyrelsen fastställer kommundirektörens lön till 7600 euro/månad i totallön från och 
med 1.4.2018. 
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BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_________ 
T.f. kommundirektören Malin Brännkärr anmälde jäv och deltog inte vid behandlingen av 
ärendet. 
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Dnr: KST 67/2018 
 
 
80 §. AVTAL   Uppdatering av kommundirektörsavtal 

Ordföranden: 

Ett nytt förslag till kommundirektörsavtal har uppgjorts, Bilaga 1/80 § av 16.4.2018. 
 
 
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG : 
 
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörsavtalet enligt Bilaga 1/80 § av 16.4.2018  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
T.f. kommundirektören Malin Brännkärr anmälde jäv och deltog inte vid behandlingen av 
ärendet. 
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Dnr: KST 65/2018 
 
 
81 §. AVTAL   Kommundirektörens mål för inkommande år 

Ordföranden: 

Enligt kommundirektörsavtalet, som ingåtts mellan Kronoby kommun och kommundirektören, 
definieras årligen särskilda mål och prioriteringar för det kommande årets arbete. Kommun-
styrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande och t.f. kommundirektören har 
(19.3.2018) diskuterat måluppfyllelsen för perioden fram till juni 2018 och fokusområden för 
perioden 2018-2019 och föreslår följande: 
 
Kommundirektörens mål 2018-2019 
 
1. Arbetet med kommunens ekonomi och planerade och redan fattade beslut förs vidare   
 med mål att få en balanserad ekonomi. Detta arbete sker i samarbete med förtroende-  
 valda och den övriga förvaltningen. 
 
2. Landskapsreformen är ett viktigt fokusområde fram till att reformen träder ikraft.  Arbe-  
 tet för att trygga service i Kronoby och vårdkedjor och räddningsarbete över landskaps-  
 gränserna är en prioritet för Kronoby. 
 
3. Nybygge av Nedervetil skola och servicehelheten kring skolan kräver fokus under året.   
 Viktigt är att bygga en toppmodern skola inom beviljade budgetmedel. 
  
4. Näringslivspolitiken är viktig för kommunen och arbete med såväl nyetableringar som   
 bra verksamhetsförutsättningar för nuvarande företag är ständigt aktuell. Flygfältet är   
 en viktig verksamhetsförutsättning för många företag och flygfältet kräver även den   
 ständig utveckling. Detta arbete sker i nära samarbete med andra aktörer. 
 
5. Upphandling av mat- och städfunktionerna verkställs under det kommande året, vilket   
 kommer att kräva mycket arbete.  Bra och näringsrik mat samt ett ännu större fokus på   
 närproducerat är ett mål i upphandlingen. 
 
6. Fastighets Ab Kronoby Bostäder kräver fortfarande uppmärksamhet för att förenhetliga   
 verksamheten inom bolaget. På sikt krävs renoveringar och nybyggen.  
 
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen för en diskussion om målen för kommundirektörens arbete fram till juni 
2019 och antecknar målen för kännedom. 
 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
T.f. kommundirektören Malin Brännkärr anmälde jäv, men svarade på frågor kring målen 
innan hon avlägsnade sig från mötet och deltog därmed inte i den övriga behandlingen av 
ärendet.  
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Dnr: KST 52/2018 
 
 
82 §.    TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Val av fritidskoordinator tillsvidare anställning 

Tf. kommundirektören:  

Kommunens fritidskoordinator Kaisa Karlström har varit tjänsteledig från arbetet som fri-
tidskoordinator från och med 1.8.2017 och 8.2.2018 meddelande hon skriftligen att hon av-
säger sig tjänsten som fritidskoordinator. Personalsektionen konstaterade 12.2.2018 behovet 
av att anställa en ny fritidskoordinator tillsvidare. Kommunstyrelsen väljer enligt förvaltnings-
stadgan § 59 fritidskoordinator och kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 12.2.2018 att bevilja 
Kaisa Karlström avsked från tjänsten och att lediganslå tjänsten som fritidskoordinator så fort 
som möjligt, så att efterträdare kan inleda sin tjänstgöring senast 1.8.2018.  
 

Annons om tjänsten har ingått i Österbottens tidning och Keskipohjanmaa. Enligt annonsen 
var behörighetskraven lämplig utbildning och erfarenhet samt goda kunskaper att i tal och 
skrift använda såväl svenska som finska.  
 

Tjänsten som fritidskoordinator söktes inom utsatt tid av 16 personer; pedagogie magister 
A.A, politices magister B.B, hushållslärare C.C, filosofie magister D.D, tradenom E.E , peda-
gogie magister F.F, filosofie kandidat G.G, liikunnan ja vapaa-ajan ohjaaja H.H, idrottsin-
struktör I.I, magister J.J, pedagogie magister K.K, filosofie magister L.L, teologie magister 
M.M, filosofie magister N.N, tradenom O.O och ekonomie magister P.P.  
 

På basen av en helhetsbedömning kallades tre sökanden till en intervju som bestod av 19 
muntliga frågor. Rekryteringsgruppen, som bestod av kommunstyrelsen ordförande Liane 
Byggmästar, bildningschef Tony Widjeskog och t.f. kommundirektör Malin Brännkärr gick 
igenom ansökningarna och konstaterade att samtliga sökanden uppfyllde de formella behö-
righetskraven på basen av ansökningarna och att de därmed är valbara för tjänsten. I sam-
band med intervjuerna kontrollerades de formella språkkunskaperna särskilt hos de tre som 
intervjuades. Två uppfyllde de formella språkkraven och är således valbara. En uppfyllde inte 
de formella språkkraven och är således inte valbar  
 

På basen av en helhetsbedömning av de sökande föreslår rekryteringsgruppen enhälligt att 
Hanna Lindholm väljs till ny fritidskoordinator.   
 

Samtliga ansökningshandlingar i sin helhet finns att tillgå under kommunstyrelsen möte.   
 
 

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen väljer Hanna Lindholm till fritidskoordinator tillsvidare med början från 
1.7.2018 under förutsättning att hon lämnar in ett godtagbart läkarintyg innan tillträde. Kom-
munstyrelsen fastställer lönen enligt AKTA. Tjänsten besätts utan prövotid eftersom den sö-
kande redan arbetat som fritidskoordinator sedan 14.8.2017. Kommunstyrelsen konstaterar 
att detta beslut är villkorat till eventuella besvär och en eventuell rättsprocess som omöjliggör 
tillträde. 
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BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 13/2018 
 
 
83 §. INITIATIV    Elisabeth Hagström; rondell till Murickkorsning 

Planläggaren: 

Elisabet Hagström lämnade 22.1.2018 in ett initiativ gällande byggande av en rondell i kors-
ningen av RV13 och landsväg 748/Murickvägen i Nedervetil. I initiativet konstaterade Hag-
ström att när litiumverksamheten börjar ta fart i regionen ökar bl.a. den tunga trafiken mellan 
Kaustby och Karleby hamnområde och då räcker det inte med breddningsfiler vid korsningen 
utan en rondell behövs för att trygga trafiken. 
 
I samband med revideringen av Nedervetil detaljplan hade kommunen ett myndighetsmöte 
med NTM-centralen. På mötet togs frågan om korsningsområdet upp och rondellalternativet 
diskuterades med vägplaneringschef Veijo Voutilainen. Han påpekade att den korsande tra-
fikmängden är för liten för att kunna bygga en rondell. Målet för området var enligt NTM-
centralen att säkerställa riksvägens kvalitet och bevara dess hastighet på 80 km/h. Den lätta 
trafiken över riksvägen konstaterades vara liten men i detaljplanen har kommunen ändå re-
serverat alternativ för byggande av en lätt underfart. För den övriga trafiken har man i detalj-
planen reserverat vägområden för att kunna bygga kanaliseringar på RV 13 för den vänster-
svängande trafiken. De här lösningarna fanns med i den detaljplan som godkändes av full-
mäktige 25.9.2017 men som inte ännu trätt ikraft i och med att ett besvär över planen har 
anförts.  
 
I jämförelse med Kaustbyrondellen, där stamväg 63 korsar riksväg 13 med ca 2300 for-
don/dygn, är trafikmängden vid Murick på Backändavägen (LV 748) ca 700 fordon/dygn och 
på Murickvägen ca 1250 fordon/dygn. Dygnsmedeltrafiken på RV 13 vid Nedervetil var under 
år 2016 ca 3300 fordon, Bilaga 1/83 § av 16.4.2018, där trafikmängderna framgår. Trafik-
mängden på RV 13 för Keliberprojektet uppskattas öka med högst cirka 30 tunga fordon per 
dygn, vilket inte innebär en betydande ökning av trafikströmmen förbi Nedervetil. Utöver det 
ökar sannolikt trafiken något till följd av en viss inpendling till brytningsområdet.  
 
Under perioden 2013-2017 inträffade en polisrapporterad trafikolycka vid korsningen.  
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att diskussioner redan förts med NTM-centralen/Trafikverket 
om en rondell vid Murickkorsningen och att situationen inte förändras nämnvärt med Kelibers 
etablering samt att kommunen enligt tidigare praxis fortsätter föra fram övriga förbättringsför-
slag för korsningen i enlighet med detaljplanen. Kommunstyrelsen förklarar initiativet slutbe-
handlat. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 27/2018 
 
 
84 §. INITIATIV    Björn Gripenberg; extra möten för strategi och planering 

Förvaltningschefen: 

Björn Gripenberg inlämnade 12.2.2018 § 30 in ett initiativ angående att samlas till strategi- 
och planeringsmöten utöver fastslagna styrelsemöten. Tanken var att föra diskussioner och 
bolla idéer angående Kronobys framtid, vilka kunde ge tjänstemännen stöd och färdkost i det 
fortsatta arbetet. 
 
Gripenbergs förslag är synnerligen gott och kan med fördel användas när omfattande och 
viktiga ärenden föreligger. Styrelsens arbetssätt kan också alltid utvecklas. Redan nu samlas 
kommunfullmäktige regelbundet till aftonskolor  i avsikt att införskaffa mera information och 
kunna bolla idéer med varandra och tjänstemän under en informell diskussion. De flesta sty-
relsemedlemmarna är också medlemmar av fullmäktige men samtliga styrelsemedlemmar 
kan med fördel inbjudas till dessa aftonskolor och på detta sätt få delaktighet i kommunens 
för- och planeringsarbeten. 
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och antecknar svaret för kännedom samt att ärendet 
därmed är slutbehandlat. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och beslöt att hålla ett strategi- och plane-
ringsmöte per år i samband med ordinarie styrelsemöte. Kommunstyrelsen förklarade 
ärendet slutbehandlat. 
_________ 
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85 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
  

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
         - Österbottens avfallsnämnd, 22.2.2018 
         - Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 22.2.2018 
         - Karleby stad, räddningsnämnden, 26.2.2018 
         - Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 8.3.2018 
   - Österbottens förbund, landskaps- och vårdreformens samarbetsgrupp, 8.3.2018 
         - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 19.3.2018 
  - Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 26.3.2018 
 -  Karleby stad, miljöhälsovårdsnämnden, 27.3.2018 
 

b) Finlands Kommunförbunds och Österbottens förbunds landskapsträff 2018 ordnas i 
Vasa 16.4.2018 på restaurang Silveria. Information om tillfället har tillställts kommun-
styrelsen per e-post 22.2.2018. 
 

c) Minnet av Kronobys första kommundirektör Hugo Skott hedrades vid jordfästningen 
6.4 av kommunen genom att Hans-Erik Lindgren som kommunens representant lade 
ner en bukett. 
 

d) Statistikcentralen: kommunens invånartal per februari 2018 samt information om be-
folkningsförändringar samt befolkning enligt åldersklasser 2010-2017, Bilaga 1/85 av 
16.4.2018. 
 

e) Merborgarträff angående Seljes detaljplan 4 april 2018, kl. 18.00 vid Seljes. 
 
f) Medborgarträff om planering av området för Nedervetil skola torsdag 3 maj 2018, kl. 
 18.00. 
 
g) Statsrådet inbjuder till seminarium "Mitt landskap" den 25.4.2018 vid Tropiclandia i 
 Vasa.  
 
h)  Kronoby deltog i Bygga-Inred-Bo mässan 14–15.4.2018 i Jakobstad. 
 
i) Översikt över sysselsättningsstatistiken i Kronoby augusti 2017-februari 2018. Arbets-
lösheten i februari 2018 var 4,8 %. 
 
 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknade delgivningsärendena för kännedom. 
_________ 
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86 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
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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 136 § 
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer: 64-69, 70-71, 73-74, 76, 78, 83-86 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 72, 75, 77, 79-82 
 
 
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: 72, 75, 77, 79-82 
 
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. 
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