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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 2.2.2017 och tillställts samtliga medlemmar av
kultur- och fritidsnämnden.

BESLUT:

Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför.
___________________
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2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Nämnden utser Karin Saarukka och Hans Sandström till protokolljusterare för mötet.

BESLUT:

Nämnden utsåg Dan-Anders Granvik och Hans Sandström till protokolljusterare för
mötet.
___________________
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Dnr: FRITID 1/2017

3 §. SAMMANTRÄDEN Kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträden
2017

Preliminära datum för kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträden 2017:

Torsdagen den 9 februari i Nedervetil
Torsdagen den 6 april i Terjärv
Onsdagen den 7 juni i Kronoby
Torsdagen den 24 augusti i Nedervetil
Torsdagen den 12 oktober i Terjärv
Torsdagen den 23 november i Kronoby

Kultur- och fritidsnämndens möten börjar vanligen kl.18.00 och alternerar mellan de olika
kommundelarna. Extra sammanträden kan hållas vid behov.

Kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och tekniska nämndens sammanträden år 2017.
Bilaga 1/3 § av den 9.2.2017.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att fastslå de preliminära sammanträdesdatumen 2017 samt anteckna
datumen till kännedom.

BESLUT:

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: FRITID 2/2017

4 §. BUDGET Verksamhetsberättelse för år 2016

I verksamhetsberättelsen skall ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och
ekonomin, som uppställts av fullmäktige, har uppnåtts. Nämndernas verksamhetsberättelser
bör vara uppgjorda och färdigt ifyllda inom februari månad. Bilaga 1/4 § av 9.2.2017.

Från och med bokslutet 2004 har alla sektorer nyckeltal uträknade under sina uppgiftsområ-
den i verksamhetsberättelsen. För nyckeltalen finns inga centrala rekommendationer. När
bokslutssiffrorna för 2016 är klara räknar nämnderna själva ut sina nyckeltal och inför siffror-
na.

Nämnderna bör också ge in en förklaring till eventuella överskridningar i fråga om kapitalan-
skaffningar. Dessa uppgifter inges som en separat utredning till ekonomikansliet, där man
sedan sammanställer uppgifterna för bokslutet i enighet med revisorns krav.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 2016 samt bevilja FK rätt att
komplettera den med bland annat nyckeltalen.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt det givna förslaget.
_____________________
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Dnr: FRITID 3/2017

5 §. BUDGET Verkställighetsdirektiv för budgeten 2017

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 8.12.2016, § 65 godkänt kommunens budget
för år 2017 och ekonomiplan för åren 2018-2019.

För driftsbudgeten är bindningen gentemot fullmäktige netto på nämndnivå. Nettobindningen
innebär stor frihet men också stort ansvar för nämnderna. Nämnderna får fritt disponera ut-
gifts- och inkomstanslagen mellan sina uppgiftsområden som de själva anser mest ända-
målsenligt, dock så att nettoanslaget inte överskrids på nämndnivå.

I investeringsdelen är bindningsnivån per projekt eller projektgrupper för såväl beräknade
inkomster som utgifter, förutom för markområden och byggnader jämte värdepapper, vilka
har nettobindning.
Gällande anskaffningar gäller rekommendationen att kommunens inrättningar så långt som
det är möjligt använder produkter, vilka produceras av företag inom den egna kommunen.
För försäkran om riktig prisnivå är det viktigt att offerter inbegärs.

Med de uppgjorda budgetförslagen som grund, justerar nämnderna sina dispositionsplaner
så att de överensstämmer med fullmäktiges beslut. Nämndernas dispositionsplaner inlämnas
till bokföraren senast 24.2.2017.

Det tidigare gällande tjänstekollektivavtalet var i kraft t.o.m. 31.1.2017. Semesterpenningen
har enligt direktiven skurits ner med 30 procent från den tidigare nivån under perioden
1.2.2017-30.9.2019.

Nämnden skall enligt direktiven årligen utse de personer, som på dess vägnar får godkänna
organets räkningar. Namnen på de personer, vilka tilldelats denna rätt gällande år 2017 jäm-
te deras ersättare bör per nämnd meddelas till bokföraren i början av året. Tillvägagångssät-
tet har varit att tjänsteinnehavaren (fritidskoordinatorn) granskar och sektorchefen (bildnings-
chefen) godkänner.

Övriga verkställighetsdirektiv framgår ur Bilaga 1/5 § av 9.2.2017

Kultur- och fritidsnämndens godkända budget och målsättningar presenteras i Bilaga 2/5 §
av 9.2.2017

Nämndens investeringar framgår av Bilaga 3/5 § av 9.2.2017

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att
1. Anteckna verkställighetsdirektiven och nämndens budget till kännedom.
2. Nämndens räkningar granskas av fritidskoordinatorn (Carita Hellström som ersättare)

och godkänns av bildningschefen (Malin Brännkärr som ersättare).
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BESLUT:

Nämnden beslöt enligt det givna förslaget.
______________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
09.02.2017

Sida
1/23

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: FRITID 4/2017

6 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2017; idrott

Enligt anvisningarna bör nämnden uppgöra dispositionsplaner för de olika resultatområdena.
Budgeten för nämndens fyra uppgiftsområden är följande:

Utgifter 343 928 €
Inkomster 29 209 €
Netto 314 719 €

Förslag till dispositionsplan för idrottsarbete presenteras i Bilaga 1/6 § av 9.2.2017

Det totala anslaget för idrottsverksamhet är följande:

Utgifter 260 010 €
Inkomster 26 109 €
Netto 233 971 €

Ishallarna hör under idrottsplaner och rinkar. Enligt samarbetsavtalet med Terjärv Ishall bud-
geteras ett driftsanslag på 5 000 €. Driftsanslaget till Kronoby ishall Cronehov belastar tek-
niska nämndens budget.

Fördelningen på de olika bidragsformerna framkommer i förslaget till dispositionsplan.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enhälligt enligt FK:s förslag.
____________________
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Dnr: FRITID 5/2017

7 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2017; kultur

Enligt anvisningarna bör nämnden uppgöra dispositionsplaner för de olika resultatområdena.
Budgeten för nämndens fyra uppgiftsområden är följande:

Utgifter 343 928 €
Inkomster 29 209 €
Netto 314 719 €

Förslag till dispositionsplan för kulturarbete presenteras i Bilaga 1/7 § av 9.2.2017

Det totala anslaget för kulturverksamhet är följande:

Utgifter 31 183 €
Inkomster 1 000 €
Netto 30 183 €

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enhälligt enligt FK:s förslag.
____________________
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Dnr: FRITID 6/2017

8 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2017; ungdom

Enligt anvisningarna bör nämnden uppgöra dispositionsplaner för de olika resultatområdena.
Budgeten för nämndens fyra uppgiftsområden är följande:

Utgifter 343 928 €
Inkomster 29 209 €
Netto 314 719 €

Förslag till dispositionsplan för ungdomsarbete presenteras i Bilaga 1/8 § av 9.2.2017

Det totala anslaget för ungdomsverksamhet är följande:

Utgifter 45 763 €
Inkomster 2 000 €
Netto 43 763 €

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enhälligt enligt FK:s förslag.
____________________
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Dnr: FRITID 7/2017

9 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2017; sunda levnadsvanor

Enligt anvisningarna bör nämnden uppgöra dispositionsplaner för de olika resultatområdena.
Budgeten för nämndens fyra uppgiftsområden är följande:

Utgifter 343 928 €
Inkomster 29 209 €
Netto 314 719 €

Förslag till dispositionsplan för arbetet kring sunda levnadsvanor presenteras i Bilaga 1/9 §
av 9.2.2017

Det totala anslaget för sunda levnadsvanor är följande:

Utgifter 6 900 €
Inkomster 100 €
Netto 6 800 €

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt efter diskussion enligt det givna förslaget.
____________________
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Dnr: FRITID 8/2017

10 §. BIDRAG Understöd från idrottssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2017 har den 55 000 € att fördela i bidrag för
motions- och
idrottsverksamhet. På grund av det minskade budgetanslaget blir bidragen till föreningarna
mindre. Verksamhetsbidraget hålls dock på samma nivå som år 2014.

Förslaget är att anslaget inom idrottssektorn fördelas på de olika bidragsformerna enligt föl-
jande:

2014: 2015: 2016: 2017:
Verksamhetsbidrag 25 000 26 000 23 500 25 000
Projektbidrag 8 000 9 000 7 000 5 700
Bidrag för motion för specialgrupper 2 000 2 000 1 800 800
Kartbidrag (orienteringskartor) 5 500 10 000 5 500 3 600
Bidrag för ledarutbildning 2 000 2 000 1 800 1 000
Uppvärmningsbidrag 7 000 7 000 6 500 4 000
Bidrag för underhåll av skidspår 11 500 15 000 11 000 8 000
Renoveringsbidrag 8 000 9 000 7 000 6 000
Bidrag för bränsle till skidspår 1 000 1 000 500 400
Specialbidrag för simhallskostnader 1 000_ 1 000_ 600__ 500__

71 000 82 000 65 200 55 000

Verksamhets-, projekt- och renoveringsbidrag, kartbidrag och bidrag för motion för special-
grupper utannonseras att sökas senast den 31 mars 2016 kl.16.00. Till ansökningarna för
verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 samt verksam-
hetsplan och budget för år 2017. Bidrag för ledarutbildning utannonseras att sökas senast
den 31 oktober 2017 kl.16.00. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas
ej.

Vid fördelningen av verksamhets- och projektbidrag prioriteras idrottsverksamhet som riktar
sig till barn och ungdomar. Även projekt som främjar det lokala utbudet av hälsofrämjande
motionsaktiviteter för såväl barn som vuxna är mycket önskvärda. Speciell uppmärksamhet
fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper till motions- och idrottsaktiviteter.
Kommunen har för avsikt att prioritera större idrottsevenemang inom kommunen eller som
ordnas av kommunens föreningar. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 2017,
är mycket önskvärda.
Inom ramen för strategiarbetet har kultur- och fritidsnämnden för perioden 2015-2019 valt ut
fem kategorier som den kommer att årligen prioritera:

2015: Vandringsleder, skidspår och skoterleder
2016: Konditionssalar, gymnastiksalar och miniplaner
2017: Häst- och bilsporter
2018: Bollsporter, friidrott och ishockey
2019: Jakt, fiske och orientering
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Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år, som beviljas verksamhets-
bidrag, ansvarar för att etiska spelregler (Nuori Suomi eller grenförbundens egna) gås ige-
nom och följs inom alla sektioner och grupper under året. Framför allt betonas vikten av att
idrottsaktiviteterna bedrivs i sådan miljö där varken tobak, snus, alkohol eller energidrycker
förtärs. Nämnden stöder alla former av initiativ som är emot användandet av de skadliga
energidryckerna.

Bidrag för bränsle till skidspår kan ansökas kontinuerligt under året av privatpersoner eller
föreningar, som upprätthåller de mindre skidspåren ute i byarna (ej att förväxlas med moder-
föreningarnas bidrag för underhåll av skidspår). Bidraget kan beviljas av FK. Anhål-
lan/redovisningen skall inlämnas senast 15.12.2017 kl.16.00.

Bidrag för ledarutbildning, bränsle till skidspår, renovering, motion för specialgrupper och
kartor jämställs med projektbidrag och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på ut-
förda åtgärder). Redovisningen skall inlämnas senast 15.12.2017 kl.16.00.

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 26.11.2008, 51 § kommer idrottssektorns an-
slag för bidrag för uppvärmning av klubbstugor att, utan anhållan, fördelas mellan TUS, IK
Kronan, IK Myran och Folkhälsan i Nedervetil r.f. Bidraget utbetalas mot inlämnande av re-
dovisning jämte el-räkningar för perioden 1.7.2016-30.6.2017 och dessa bör senast den
31.10.2017 inlämnas till fritidsbyrån.

Anslaget för underhåll av skidspår vid kommunens tre skidcentra har i regel fördelats lika
mellan de tre kommunområdena. Bidraget har utbetalats utan ansökan till moderföreningar-
na IK Kronan, TUS och IK Myran. Av föreningarna förutsätts att bidraget i sin helhet går till
upprätthållande av spåren.

I förslaget till dispositionsplan fördelas anslaget i år enligt följande:
IK Myran 2 666
IK Kronan 2 666
TUS 2 666

Specialbidrag för simhallskostnader kan ansökas utav privatpersoner. Nämnden förutsätter
att maximibeloppet om 50 €/person används i sin helhet för anskaffning av simbiljetter till
VesiVeijari. Bidraget beviljas utifrån en obligatorisk kod, som antecknats på FPA-kortet. An-
sökningarna gällande specialbidrag för simhallskostnader handläggs under innevarande år
vid fritidsbyrån i Kronoby. Vid behov samarbetar idrottsbyrån med social- och hälsovården
samt idrottsbyrån i Karleby. Bidraget kan beviljas av FK.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna ovanstående bidragsfördelningsprinciper inom idrottssek-
torn.

BESLUT:

Nämnden beslöt i enlighet med det givna förslaget.
___________________
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Dnr: FRITID 9/2017

11 §. BIDRAG Understöd från kultursektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2017 har den 16 000 € att fördela i bidrag för
kulturell verksamhet. På grund av det minskade budgetanslaget blir bidragen till föreningarna
mindre. Verksamhetsbidraget hålls dock på samma nivå som år 2014.

Förslaget är att anslaget inom ungdomssektorn fördelas på de olika bidragsformerna enligt
följande:

2014: 2015: 2016: 2017:
Verksamhetsbidrag 10 000 7 000 12 500 10 000
Projektbidrag 7 000 7 000 8 500 3 000
Marknadsföringsbidrag 2 000 1 000 2 000 500
Kultur i skolan 2 500 1 000 3 500 2 000
Kultur i vården 2 000_ 1 000_ 1 000_ 500__

23 500 17 000 27 500 16 000

Verksamhets- och projektbidrag utannonseras att sökas senast den 31 mars 2017 kl.16.00.
Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år
2016 samt verksamhetsplan och budget för år 2017. För sent inkomna eller ofullständiga
ansökningar behandlas ej.

Verksamhet som ingår i MI:s kursprogram kan ej erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grup-
per/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utanför den nor-
mala regelbundna verksamheten. Enligt kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut har före-
ningarna uppmanats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet.

Vid fördelningen av projektbidrag prioriteras projekt, som främjar det lokala kulturlivet och
utbudet av kulturaktiviteter samt samarbetsprojekt olika föreningar/grupper emellan. Projekt
som når nya målgrupper eller som uppmärksammar firandet av Finland 100 år är speciellt
önskvärda. Enskilda kulturutövare kan även beviljas bidrag inom ramen för verksamhets- och
projektbidragsanslaget, dock ej för resekostnader eller kommersiell verksamhet.

Marknadsföringsbidrag kan sökas kontinuerligt under året för olika kulturprojekt eller -
aktiviteter. Bidraget kan beviljas av fritidskoordinatorn. Redovisningen skall inlämnas senast
15.12.2017 kl.16.00.

Bidrag för kultur i vården kan sökas kontinuerligt under året. Bidraget kan beviljas av fritids-
koordinatorn. Bilaga 1/11 § av 9.2.2017.

Kriterier för erhållande av bidrag för kulturella uppträdanden vid boendeplatser och vårdin-
rättningar
inom Kronoby kommun:
Föreningar, grupper med kultur som huvudsaklig verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden ersätter föreningen/gruppen 40€/gång, max 5 gånger om året
inom Kronoby kommuns område.
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Programmets längd 45-60 min.
Programmet kan vara t.ex. recitation, musik, dans, allsång, konstutställning, läsestund m.m.
Föreningen/gruppen kommer själv överens om lämplig tid etc. med vårdenhetens personal.
Efter uppträdandet skall gruppen be om kvittering av vårdenhetens personal för uppträdan-
det (plats, tid och kvittering).
Föreningen/gruppen fakturerar Kronoby kommun/Fritidsbyrån efter 5 uppträdanden eller i
slutet av året.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna ovanstående bidragsfördelningsprinciper inom kultursek-
torn.

BESLUT:

Nämnden beslöt i enlighet med det givna förslaget.
___________________
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Dnr: FRITID 10/2017

12 §. BIDRAG Understöd från ungdomssektorn

Enligt nämndens godkända budgetförslag för 2017 har den 20 000 € att fördela i bidrag för
ungdomsverksamhet. På grund av det minskade budgetanslaget blir bidragen till föreningar-
na mindre. Verksamhetsbidraget hålls dock på samma nivå som år 2014. År 2015 gjorde
nämnden en prioritering av budgetmedlen till förmån för idrotten och år 2016 till kulturen. För
att få balans i detta höjs bidragen i år till förmån för ungdomssektorn.

Förslaget är att anslaget inom ungdomssektorn fördelas på de olika bidragsformerna enligt
följande:

2014: 2015: 2016: 2017:
Verksamhetsbidrag 6 000 3 500 6 000 7 000
Projektbidrag 2 000 1 500 2 000 3 000
Renoveringsbidrag 4 000 2 000 4 000 4 000
Hyresbidrag 5 000 3 000 5 000 5 000
Bidrag för ordningsvaktsskoln. & ledarutb. 1 000 1 000 1 000 1 000

18 000 11 000 18 000 20 000

Verksamhets-, projekt-, och renoveringsbidrag utannonseras att sökas senast den 31 mars
2017 kl.16.00. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och
bokslut för år 2016 samt verksamhetsplan och budget för år 2017. Hyresbidrag samt bidrag
för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning utannonseras att sökas senast den 31 oktober
2017 kl.16.00. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Verksamhet som ingår i MI:s kursprogram kan ej erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grup-
per/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utöver den nor-
mala regelbundna verksamheten.

Speciell uppmärksamhet fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper och
befrämja ungdomarnas egna initiativ vad gäller fritidssysselsättning. Projekt som uppmärk-
sammar firandet av Finland 100 år är speciellt önskvärda.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna ovanstående bidragsfördelningsprinciper inom ungdoms-
sektorn.

BESLUT:

Nämnden beslöt i enlighet med det givna förslaget.
___________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
09.02.2017

Sida
1/23

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

13 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

- Nämnden har genom e-postbeslut beviljat förskottsutbetalning för följande pro-
jekt. Redovisning över genomförda projekt bör inlämnas före den 30.6.2017.

 Merjärv byahemsförening r.f., 500 € för Nyanläggning samt upp-
rustning av den befintliga naturstigen i Merjärv.

 Nedervetil Ungdomsförening r.f., 1 500 € för Färdigställande av
köksrenoveringen.

 Stiftelsen Torgare r.s., 800 € för Upprustning av korsun och kano-
nen inför Finland 100 år.

- Mampa-Gniders har inlämnat sin redovisning gällande det erhållna projektbidraget
inom kultursektorn år 2015 (4 000€).

- Kommunens informationsstrategi 2016. Bilaga 1/13 § av den 9.2.2017

BESLUT:

Ärendena antecknas till kännedom.
___________________
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14 §. 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.
_____________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
09.02.2017

Sida
1/23

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

15 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden framfördes.
_____________________
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16 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl.19.00.
____________________
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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: 3-9

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: 10-12

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

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. 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.

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 (Fiskstranden, Strandgatan), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vasa.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 före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna 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 be-
svärstiden 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.


