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71 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 10.11.2016 och tillställts samtliga medlemmar 
av kultur- och fritidsnämnden. 
 
BESLUT:  
 
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
______________________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

72 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Nämnden utser Inger Wistbacka och Anna Parviainen till protokolljusterare för mötet. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden utsåg Inger Wistbacka och Marcus Riska till protokolljusterare för mötet. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 43/2016 
 
 
73 §. BUDGET          Bokföringsrapport 1.1-31.10.2016 

En rapport över kultur- och fritidsnämndens nettoförbrukning under perioden 1.1-30.10.2016 
har sammanställts. 
 
Budgeten för utgifter är 373 228 € varav 276 265 € använts, vilket motsvarar 74,02 %. 
Inkomsterna har budgeterats till 29 209 € varav 18 590 € influtit, vilket är 10 619 € mindre än 
budgeterat.  Bilaga 1/73 § av 17.11.2016. 
 
För driftsbudgeten är bindningen gentemot fullmäktige netto på nämndnivå. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att anteckna bokföringsrapporten till kännedom. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt förslaget. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 44/2016 
 
 
74 §. PREMIERINGAR          Årets Kulturpristagare 2016 

Kultur- och fritidsnämnden har av tradition utsett ”Årets Kulturpristagare” i kommunen. Denna 
har premierats med ett stipendium/gåva på kommunens årsfest. 
 
Kulturpristagare: 
 1996 Levi Johnsson 
 1997 Holger Ahlskog 
 1998       Börje Nylund 
 1999       Kaj Backman 
 2000       Ingvald Näse 
 2001     Harry Kronqvist 
 2002      Klaus Vistbacka 
 2003      Sonja Biskop 
 2004      Anders Fredriksson 
 2005      Jan-Erik Rudnäs 
 2006      Magnus Storbacka 
 2007      Karl Sundman 
 2008 Håkan Vikström 
 2009 Elin Blom 
 2010 Christer Forsström 
 2011 Eva-Lott Björklund 
 2012 Jarl-Erik ”Lalle” Broberg 
 2013  Niko Riippa 
 2014 Malin Storbjörk 
 2015 Veteransångarna  
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden ger förslag till kandidater samt utser pristagare och motivering. Valet offentliggörs 
först i samband med årsfesten den 21.12.2016 (prel.) 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslutar att utse NN till Årets kulturpristagare. Valet offentliggörs först i 
samband med årsfesten den 21.12.2016 (prel.). 
_______________________ 
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Dnr: FRITID 45/2016 
 
 
75 §. PREMIERINGAR          Årets FM-medaljörer 

Nämnden brukar traditionellt uppvakta årets FM-medaljörer med ett träningsstipendium i 
samband med kommunens årsfest. 
 
Samtliga personer, som erhåller FM-medalj, är värda all uppmuntran och tack för sina fina 
prestationer.  
 
Enligt nämndens beslut 23.2.2012 § 15 uppvaktas idrottsmän- och kvinnor från de fyllt 14 år 
– seniornivå (ej veterannivå) för prestationer på FM-medalj nivå i olympiska grenar + 
orientering. De personer som erhåller FM-medalj på veterannivå inbjuds till årsfesten med 
tillhörande kaffebjudning, även om de ej är berättigade till stipendium. Uppvaktningen av 
medaljörerna sker en gång per år genom att dessa inbjuds till kommunens årsfest. Vid detta 
tillfälle utdelas gåvochecker enligt följande: 
 
Medaljör:   Junior 14 - Senior 
Bronsmedalj   100 € 
Silvermedalj   150 € 
Guldmedalj   200 €    
 
1. Stipendiaten bör ha fyllt 14 år. 
2. Fritidsbyrån kan begära uppgifter från kommunens föreningar om vem som anses 
meriterad. 
3. Stipendiaten bör vara bosatt i Kronoby. 
4. Stipendiaten bör ha varit bosatt i kommunen sedan 31.12 föregående år. 
5. Samma person kan tilldelas stipendium endast en gång/år. 
6. Positiv helhets-PR för idrott och andra kringfaktorer kan invägas vid val av stipendiat. 
 
I lagsporter halveras summorna från de i tabellen angivna.  
 
Kommuninvånarna ombeds via tidningsannonser i Österbottens Tidning och 
Keskipohjanmaa samt föreningarnas e-postlista meddela sina FM-medaljörer till kommunen 
senast den 2 december 2016. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att på kommunens årsfest 21.12.2016 (prel.) enligt ovan nämnda 
principer premiera FM-medaljörer, som är skrivna i kommunen. De personer som erhållit FM-
medalj på veterannivå inbjuds till årsfesten med tillhörande kaffebjudning, även om de ej är 
berättigade till stipendium. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt det givna förslaget. 
_______________________ 
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Nämnd Kommun- 
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fullmäktige 
 
 

 

 Dnr: FRITID 46/2016 
 
 
76 §. PREMIERINGAR          Årets talkoinsats inom kultursektorn 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att den vid behov kan utse årets talkoinsats 
inom kultursektorn. 
 
Årets talkoinsats inom kultursektorn: 
  
 2009 Tjärdalsgänget i Nedervetil 
 2010 Årets talkoinsats uppmärksammades inte 
 2011 Kronoby släkt- och hembygdsforskare 
 2012 Restaureringsprojektet vid Åbacka hängbro 
 2013 Årets talkoinsats uppmärksammades inte 
 2014 Göte Edsvik 
 2015 Talkoänget bakom Torgare sommarteater 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar om uppmärksammandet av årets talkoinsats inom kultursektorn 2016. 
Valet jämte motiveringen offentliggörs först i samband med årsfesten 21.12.2016 (prel.). 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att inte uppmärksamma Årets talkoinsats inom kultursektorn 2016. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 47/2016 
 
 
77 §. PREMIERINGAR          Årets talkoinstas inom idrotts- eller ungdomssektorn 

Eftersom den tredje sektorn är mycket aktiv i vår kommun och gör ett värdefullt arbete, har 
kultur- och fritidsnämnden upptagit uppmärksammandet av talkoinsatserna inom idrotts- eller 
ungdomssektorn.  
  
 Årets talkoinsats inom idrotts- eller ungdomssektorn: 
 
 2006  Nedervetil UF:s talkogäng 
 2007 Årets talkoinsats uppmärksammades inte 
 2008 Karl-Gustav Lindvall 
 2009 Årets talkoinsats uppmärksammades inte 
 2010 Bollhallsprojektet i Terjärv 
 2011 IK Kronans jumppaflickor 
 2012 Samtliga talkojobbare inom idrottsföreningarna 
 2013 Johnny Storbacka 
 2014  Samtliga talkojobbare inom ungdomsföreningarna 
 2015 Samtliga Frivilliga brandkårister i kommunen 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar om uppmärksammandet av årets talkoinsats inom idrotts- eller 
ungdomssektorn. Valet offentliggörs först i samband med kommunens årsfest 21.12.2016 
(prel.). 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt att utse NN till Årets talkoinsats inom idrottssektorn. Valet jämte 
motiveringen offentliggörs först i samband med årsfesten den 21.12.2016 (prel.). 
_______________________ 
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Dnr: FRITID 48/2016 
 
 
78 §. PREMIERINGAR          Årets motionär/motionsgrupp 

I vår kommun finns många motionärer, som med sin aktiva livsstil, inspirerar andra 
kommuninvånare att röra på sig och på det sättet främja välmående och hälsa. 
 
Årets motionär/Årets motionsgrupp: 
 
  2006 Thor Löfroth 
  2007 Vattenjumppagänget 
  2008 Årets motionär/Årets motionsgrupp uppmärksammades inte 
  2009 John ”Nonni” Nyman 
  2010 Gunilla Sandbacka  
  2011 Årets motionär/Årets motionsgrupp uppmärksammades inte 

2012 Seniordansarna 
2013 Nina Åbrandt 
2014 Clas-Eirik Slotte 
2015 Boes Ravall 

 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Nämnden beslutar om utnämnandet av årets motionär (alternativt motionsgrupp). Valet 
offentliggörs först i samband med kommunens årsfest 21.12.2016 (prel.). 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Nämnden beslutar att utse NN till Årets motionär. Valet offentliggörs först i samband 
med kommunens årsfest 21.12.2016 (prel.). 
________________________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.11.2016 

 
 
Sida 
5/118 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 50/2016 
 
 
79 §. BIDRAG          Bidrag inom ungdomssektorn; bidrag för ordningsvaktsskolning 

och ledarutbildning 

Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning har utannonserats att sökas senast 
31.10.2016. 
 
Inom utsatt tid lämnade en (1) förening in bidragsansökningar för ordningsvaktsskolning och 
ledarutbildning. Antalet kursdeltagare är 3. Bilaga 1/79 § av 17.11.2016. Endast kursavgifter 
godkänns som kostnad. Dvs. kostnader för mat, resor och dylikt brukar ej beaktas.  
 
I dispositionsplanen för år 2016 är 1 000 € upptaget för ordningsvaktsskolning och 
ledarutbildning inom ungdomssektorn. Enligt förslaget beviljas föreningen hela den ansökta 
summan. Härefter återstår 760 € att fördela, som enligt förslaget omdisponeras till momentet 
idrottssektorns tränar- och ledarutbildning. 
   
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beviljar bidrag enligt bilagan. Den återstående summan omdisponeras enligt 
följande: 760 € flyttas från momentet ungdomssektorns bidrag för ordningsvaktsskolning och 
ledarutbildning till idrottssektorns tränar- och ledarutbildningsbidrag. 
 
BESLUT:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt i enlighet med FK:s förslag. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 49/2016 
 
 
80 §. BIDRAG          Bidrag inom idrottssektorn; bidrag för tränar- och ledarutbildning 

Idrottssektorns specialbidrag har utannonserats att sökas senast 31.10.2016. 
 
Inom utsatt tid lämnade fem (5) föreningar in ansökningar. Totalt har 45 personer deltagit i 
olika kurser. De två föregående åren var antalet 10. 
 
I Bilaga 1/80 § av 17.11.2016 presenteras en sammanställning av ansökningarna samt 
förslag till fördelning. Endast kursavgifter godkänns som kostnad. Dvs. kostnader för mat, 
resor och dylikt har ej beaktats. 
 
I dispositionsplanen för år 2016 är 1 800 € upptaget för idrottssektorns tränar- och 
ledarutbildning. I fördelningen har beaktats följande omdisponering: 760 € har 17.11.2016 § 
79 flyttats från momentet ungdomssektorns bidrag för ordningsvaktsskolning och 
ledarutbildning. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag för tränar- och ledarutbildning enligt bilagan.  
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 51/2016 
 
 
81 §. BIDRAG          Bidrag inom ungdomssektorn; hyresbidrag för ungdoms- och 

byahemsföreningar 

Ungdomssektorns hyresbidrag för ungdoms- och byahemsföreningar utannonserades att 
sökas senast 31.10.2016. 

 
Antalet hyresbidragsansökningar är i år sju (7). De två senaste åren var de 6 till antalet. En 
sammanställning av ansökningarna och förslag till fördelning av hyresbidrag presenteras i 
Bilaga 1/81 § av 17.11.2016. Till ansökningarna har bifogats kopior på föreningens el-
räkningar för perioden 1.7.2015-30.6.2016.   
 
Kultur- och fritidsnämnden 9.11.2011 § 83: 
”BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. Härefter förkastas de ansökningar, om samtliga uppgifter 
på ansökningsblanketten inte har ifyllts.” 
 
I dispositionsplanen för år 2016 är 5 350 € upptaget för hyresbidrag inom ungdomssektorn. I 
fördelningen har beaktats följande omdisponering till hyresbidrag inom ungdomssektorn: 350 
€ har på nämndens möte 11.4.2016 § 37 flyttats från momentet ungdomssektorns 
projektbidrag. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar bevilja bidrag enligt bilagan.  
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 52/2016 
 
 
82 §. UTMÄRKELSER          Förslag till Årets Idrottare åt KEPLI 

KEPLI:s (Keski-Pohjanmaan Liikunta ry) traditionella idrottsgala 28.1.2017 närmar sig och 
det blir aktuellt att ge pris åt kommunernas aktiva idrottare. Kommunerna kan ge föreslag till 
Årets idrottare. Ifjol beslöt kultur- och fritidsnämnden att nominera Kronan/Hermes C-flickor 
till Årets idrottare. 
 
Kommunernas förslag bör vara KEPLI senast 30.11.2016 tillhanda. Förutom den 
nominerades namn bör en kort men kraftig motivering bifogas.  
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Nämnden beslutar om nomineringen och motiveringen. Valet offentliggörs först i samband 
med KEPLI:s idrottsgala 28.1.2017. 

 
BESLUT:  
 
Nämnden diskuterade olika förslag. Nämnden gav ordföranden och FK fullmakt att 
reda ut huruvida det är möjligt att nominera flera än en kandidat och därefter även 
besluta om vem eller vilka som nomineras från Kronoby. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 53/2016 
 
 
83 §. IDROTT          Motionsutmaning inför Finlands jubileumsår 2017 

Kommunstyrelsen utsåg vid sitt möte 28.9.2015 § 192 Kaisa Karlström, Hans-Erik Lindgren, 
Stig Östdahl, Eva-Lott Björklund, Tom Hansén och Folke Österbacka till en kommitté för 
planeringen av firandet av Finland 100 år. Kommittén har till dags dato sammanträtt sju 
gånger och sammanställt en checklista för det kommande jubileumsåret.  
 
Under året kommer många evenemang att ordnas. Kommittén föreslår också för kultur- och 
fritidsnämnden att den skulle arrangera en motionsutmaning där kommuninvånarna utmanas 
till att antingen cykla, simma, skida eller promenera 100km under jubileumsåret 2017. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden arrangerar en motionsutmaning där kommuninvånarna utmanas 
till att antingen cykla, simma, skida eller promenera 100km under jubileumsåret 2017. FK 
tillverkar motionskort, som skall gå att printa ut från kommunens hemsida. Utlottning av pris 
bland samtliga inlämnade i slutet av året.  
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt, med följande tillägg, enhälligt enligt FK:s förslag: Året indelas i 
perioden januari-juni samt juli-december. Kommuninvånarna utmanas till att gärna 
motionera 100km/period. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 54/2016 
 
 
84 §. BIDRAG          Anhållan om förskottsutbetalning; Arbetsgruppen för Skolmuseet 

vid Torgare 

Kultursektorns specialbidrag utbetalas mot redovisning samma år som bidraget beviljats, och 
ska för innevarande år inlämnas då projektet genomförts eller senast 16.12.2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt möte 9.6.2016 § 43 beviljat Arbetsgruppen för 
Skolmuseet vid Torgare 450 € i specialbidrag för följande: Inför Finland 100 år göra 
skolmuséet till en utställningsplats för läromedel och teknisk utrustning som använts i 
kommunens skolor. Katalogisering. 
 

Arbetsgruppen för Skolmuseet vid Torgare tackar för det beviljade bidraget på 450 €. Tyvärr 
har den dock inte kommit igång helt med det planerade arbetet, utan blir tvungen att fortsätta 
med det under vårterminen 2017. 
 
Därför anhåller arbetsgruppen om att pengarna utbetalas som planerat, men att den får 
anstånd med redovisningen. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att anhållan om förskottsutbetalning beviljas. Redovisning över genomfört 
projekt bör inlämnas före den 30.6.2017.  
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt FK:s förslag. 
_______________________ 
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Dnr: FRITID 56/2016 
 
 
85 §. FÖRVALTNINGSSTADGA          Utlåtande gällande kommunens nya 

förvaltningsstadga 

För att kommunfullmäktige skall kunna beakta alla sektorers infallsvinklar och synpunkter 
bedes att alla nämnder samt äldrerådet tar ställning till det nyaste förslaget till 
förvaltningsstadga i dess nuvarande form.  Bilaga till föredragningslistan. Sektorerna ombeds 
kommentera åtminstone de delar som berör den egna sektorn. T.f. kommundirektören Malin 
Brännkärr önskar få in utlåtandena inom år 2016. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämndens ger sitt utlåtande till det nyaste förslaget till 
förvaltningsstadga i dess nuvarande form. Bilaga 1/85 § av 17.11.2016. 
_______________________ 
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86 §. NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV 

Under denna paragraf behandlas de initiativ som kultur- och fritidsnämndens medlemmar 
framlägger om olika frågor. Beroende på frågornas art ges föredragning vid sammanträdet 
eller så överförs de till beredning. 
 
Inga initiativ framfördes. 
______________________ 
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87 §. UNGDOM          Hur återuppliva Kronoby Ungdoms & nykterhetsförening r.f.?: 
Marcus Riska 
 
Marcus Riska ställde frågan hur man kunde återuppliva verksamheten inom Kronoby 
Ungdoms & Nykterhetsförening r.f. Enligt honom är det flera kronobybor som har ställt sig 
samma fråga. 
 
FK informerade nämnden om förslaget, som Krombi Tiaterförening r.f. har kommit med, 
nämligen att man skulle införliva KU&N som ett ungdomsutskott under teaterföreningen. 
 
BESLUT:  
 
Kultur- och fritidsnämnden diskuterade frågan samt följer med utvecklingen. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 42/2016 
 
 
88 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

- Ekonomikontoret informerar: 
”På kostnadsställe 43000, Sunda levnadsvanor, upptäcktes att för konto 4250, Övriga 
ersättningar, hade det använts fel förtecken (+) på summan 100.  
Totala budgeterade summan för kostnadsställe 43000 uppgår alltså till 7 045 € (utgifter = 
7 245 €, intäkter = 200 €) och för hela kultur- och fritidsnämnden blir slutresultatet 314 719 € 
(utgifter 344 028 €, intäkter 29 309 €.” 
 

- Kronoby gymnasium har 9.6.2016 § 49 beviljats 120 € i bidrag från Kultur i skolan för 
att anordna författarbesök av Kronobybördiga Sara Jungersten under hösten 2016. 
Författarbesöket blir nog av men har finansierats på annat sätt. 
Kronoby gymnasium använder istället de beviljade medlen för följande ändamål: 
Kronoby gymnasium hade på valdagen den 8 november 2016 besök av Trey Howard, 
som ursprungligen kommer från Seattle, USA, men bor sedan 4 år tillbaka i 
Jakobstad. Howard höll en föreläsning för gymnasie-eleverna om det amerikanska 
presidentvalet. Howard berättade lite bakgrundshistoria om politiken i USA, vad 
partierna står för, vem kandidaterna är och hur de har nått så långt som de gjort. 
Efteråt fick studerandena ställa frågor och tillsammans diskutera vad de trodde om 
utgången samt hur det amerikanska presidentvalet påverkar oss i Finland.  
Föreläsningen gick på engelska och svenska och kostade 120 €. Nämnden betalar 
de återstående 133,50 € till gymnasiet. 
 

- Museiklubben har inlämnat sin redovisning gällande det erhållna projektbidraget inom 
ungdomssektorn år 2015 (735€). 
 

- Malin Brännkärr uppvaktade för kultur- och fritidsnämndens del vid premiären av 
Nedervetil 
Teaters teaterpjäs ”Rååkast på nete” vid Gillestugan 8.10.2016. 

 
- Nätverk Kulturhistoriska vandringsleder höll möte vid Maggies 12.10.2016. 

 
- Kaisa Karlström uppvaktade för kultur- och fritidsnämndens del vid Nedervetil 

Damkörs jubileumskonsert vid Gillestugan 29.10.2016. 
 

- Inger Wistbacka uppvaktade för kultur- och fritidsnämndens del vid Terjärv Manskörs 
jubileumskonsert i Terjärv skola 12.11.2016. 

 
- Kommunstyrelsen kompletteringar till nämndens budget 2017. Bilaga 1/86 § av den 

17.11.2016. 
 

BESLUT:  
 
Ärendena antecknas till kännedom. 
______________________ 
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89 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 
 
Sammanträdet avslutades kl.19.03. 
______________________ 
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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: 74-85 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om 
omprövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 84 
 
 
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 
omprövningsbegäran.  
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är 
 
Kultur- och fritidsnämnden i Kronoby kommun 
Säbråvägen 2 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 
 
 
 
 
 
 
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. 
Omprövningsbegäran 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. 
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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 
kommunalbesvär 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 (Fiskstranden, Strandgatan), 
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 
skriften. 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 före besvärstidens 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 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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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 
protokollsutdraget. 
 
 
 


