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41 §.

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Kronoby, den 12 december 2018
Ordförande

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

Inger Bjon, förvaltningschef
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Personalsektionen har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 28 november 2018.
Kallelsen har per post tillställts samtliga ordinarie medlemmar av personalsektionen. Kallelsen finns tillgänglig också i elektronisk form.
BESLUT:
Ordföranden konstaterade mötet lagligen sammankallat och personalsektionen beslutför.
__________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker
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VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Personalsektionen väljer två protokolljusterare att justera protokollet elektroniskt den 10 december 2018. Protokollet justeras skriftligt i samband med ett senare möte.
BESLUT:
Personalsektionen valde Kari Harju och Ulla-Maria Åstrand att justera protokollet den
10 december 2018.
___________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker
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GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:
Personalsektionen beslöt att godkänna föredragningslistan i föreslagen form.
___________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: KST 215/2018

35 §.

TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av titel till avdelningssekreterare

Ekonomi- och personalchefen:

Allmänna kansliets avdelningssekreterare gick i pension tidigare i höst och bildningskansliets
avdelningssekreterare går i pension under 2019. På tekniska kansliet finns ingen person
med titeln avdelningssekreterare. Frågan om titeln avdelningssekreterare har uppkommit
från personalhåll och ledningsgruppen har konstaterat att det är tydliggörande med en avdelningssekreterare per avdelning. De berörda personerna har vidtalats och är positiva till en
titeländring. Allmänna avdelningens nuvarande kanslisekreterare, Johanna Holmbäck, skulle
bli avdelningssekreterare för allmänna kansliet, tekniska kansliets kanslist, Carita Hellström,
skulle bli tekniska kansliets avdelningssekreterare och i samband med pensioneringen av
nuvarande avdelningssekreteraren på bildningskansliet skulle nuvarande kanslisten, Johanna Jakobsson, bli avdelningssekreterare. Ändringen av titel skulle inte ändra lönenivån.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Personalsektionen ändrar titeln för Johanna Holmbäck och Carita Hellström till avdelningssekreterare. I samband med pensioneringen av bildningens nuvarande avdelningssekreterare ändras Johanna Jakobssons titel till avdelningssekreterare.
BESLUT:
Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: KST 197/2018

36 §.

LÖNER Lokal justeringspott inom UKTA 1.8.2018

Ekonomi- och personalchefen och förvaltningschefen:

Förhandlingar om den lokala justeringspotten inom UKTA (undervisningssektorn) från
1.8.2018 har förts mellan arbetsgivarens representanter Tony Widjeskog och Anita Junell,
sekreterare, och arbetstagarnas representanter Jan Höglund och Johan Boholm.
De lokala justeringspotterna ska enligt avtalet användas för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och för att utveckla lönesystemet på lokal nivå, så att förhöjningarna stöder
omorganisering av funktioner och uppgifter, samt för att utjämna omotiverade löneskillnader.
Potterna används för att justera uppgiftsbaserade löner, grundtimlöner och/eller för betalning
av individuella tillägg.
Förhandlingarna gällde utdelningen av UKTA justeringspott från 1.8.2018, som totalt utgjorde
3 578,59 €. Den 18.10.2018 uppnåddes enighet och fördelningen gjordes enligt den uppräkning som framgår i Bilaga 1/36 § av 3.12.2018.
I de fall när lärare som enligt bilagan har fått ersättning, är längre tjänstlediga eller slutar under tidsperioden 1.8.2018-31.7.2019 följer bildningskansliet med läget och vid nästa förhandling överenskoms om eventuella åtgärder vidtas beträffande fördelningen av justeringspotten.
Konstateras att från den lokala justeringspotten utdelas 3 050 € och att fördelningen skett
enligt avtalets principer. Återstår 528,59 € som kan utdelas i ett senare skede.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Personalsektionen fastställer förhandlingsresultatet för fördelning av den lokala justeringspotten inom UKTA retroaktivt från 1.8.2018.
BESLUT:
Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: KST 198/2018

37 §.

LÖNER Lokal justeringspott inom UKTA 1.1.2019

Ekonomi- och personalchefen:

En förhandling kring den lokala justeringspotten 1.1.2019 inom avtalet UKTA (undervisningssektorn) fördes den 20 november 2018 mellan arbetsgivarens representanter, ekonomi- och personalchef Pamela Kjellman, bildningschef Tony Widjeskog och löneräknare Anita Junell, samt personalens representant Johan Boholm, AKAVA. Johan Boholm
valdes enhälligt till ordförande och Pamela Kjellman fungerade som sekreterare för förhandlingen.
Den lokala justeringspotten ska enligt avtalet fördelas med syftet att först och främst vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och
stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Samtidigt
bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper. Potten används
för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande
förhöjningar.
I samband med förhandlingen kom parterna överens om att den lokala justeringspotten
delas ut som ett individuellt tillägg.
Den lokala justeringspotten beräknades på medeltalet av lönesummorna för oktober och
november för personalen som omfattas av avtalet, vilket var 273 981,50 €. Justeringspotten inom UKTA är 0,90 procent av lönesumman, eller 2 465,83 €.
Arbetsgivarens representanter, Tony Widjeskog och Pamela Kjellman, föreslog att samtliga sju (7) rektorer tilldelas ett individuellt tillägg om 50 €, vilket skulle innebära att 350 €
utdelas till rektorerna. Resterande del av justeringspotten, eller 2 115,83 €, skulle fördelas på resterande, formellt behöriga lärare på tillsvidareanställning, men även till tidsbestämda, behöriga lärare som är anställda för minst ett läsår. De 68 lärarna som omfattas
av förslaget skulle således erhålla 31 € per person. Totalt utdelas därmed 2 458 €. En
motivering till förslaget var att en högre lönejustering för rektorerna är befogad med tanke på deras helhetsansvar och arbetsmängd.
De lärare som inte är formellt behöriga vid tidpunkten då ärendet fastställs i personalsektionen samt korttidsvikarier omfattas inte av förslaget.
Justeringspotten utbetalas enligt anställningsprocent, men enligt 31 € för en heltidsanställning. Eftersom löneprogrammet som används inte kan särskilja olika individuella
tillägg från varandra kommer detta tillägg att summeras till eventuella tidigare individuella
tillägg och detta betalas enligt anställningsprocent.
Förhandlingsparterna uppnådde enighet under förhandlingen 20.11.2018 om fördelningen av den lokala justeringspotten inom UKTA i enlighet med arbetsgivarens förslag.
Konstaterades att den lokala justeringspotten inom UKTA fördelas 2 458 € av möjliga
2 465,83 €, att enighet uppnåddes och att fördelningen skett enligt avtalets principer.
Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende
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Utdragets riktighet bestyrker
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Personalsektionen fastställer förhandlingsresultatet för fördelning av den lokala justeringspotten inom UKTA 1.1.2019.
BESLUT:
Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
PERSONALSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
3.12.2018

Sida
4/56

Dnr: KST 211/2018

38 §.

LÖNER Lokala justeringspotter inom TS och TIM-AKA 1.1.2019

Ekonomi- och personalchefen:

En förhandling kring den lokala justeringspotten 1.1.2019 inom avtalen TS (tekniska sektorn) och TIM-AKA (timavlönade) fördes den 26 november 2018 mellan arbetsgivarens
representant, ekonomi- och personalchef Pamela Kjellman, och personalens representanter Dan Stenlund, Jyty, Johan Boholm, AKAVA och Hans-Erik Löfroth, JHL. Dan
Stenlund valdes enhälligt till ordförande och Pamela Kjellman fungerade som sekreterare vid förhandlingen.
Justeringspotten för TS ska beräknas på lönesumman under en så normal månad som
möjligt för dem som omfattas av avtalet. Lönesumman för november är 38 247,79 €,
vilken används. Den lokala justeringspotten sammanlagt, när en pott på central nivå om
0,3 % lagts till, är 1,2 %. Justeringspotten som utdelas inom TS är således 458,97 €.
Inom TS ska minst 0,3 % av potten användas till individuella tillägg på basis av det lokala värderingssystemet. Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala potten fördelas så
jämlikt som möjligt. Enligt avtalet används potten för höjning av uppgiftsrelaterade löner
utgående från det lokala värderingssystemet för den uppgiftsrelaterade lönen och för
individuella tillägg utgående från det lokala värderingssystemet för individuella tillägg.
Arbetsgivarens representant, Pamela Kjellman, presenterade ett förslag för den lokala
justeringspotten för TS. Motiveringen till förslaget var att tyngdpunken dels skulle läggas
på att höja en del arbetstagares löner för att bättre motsvara arbetsmängden och ansvaret, dels att anställda med liknande uppgifter ska ligga på samma lönenivå och dels att
höja lönenivån till att bättre motsvara lönenivån för arbetsuppgifterna och ansvaret i
andra kommuner.
Arbetstagarnas representant föreslog två ändringar av fördelningspotten, vilka understöddes och godkändes. Båda parterna kom överens om att en av gårdskarlarna skulle
tilldelas ett tillägg om 50 €, kommunens serviceman skulle tilldelas ett tillägg om 50 €,
kommunens byggarbetare skulle tilldelas ett tillägg om 40 €, arbetsledaren för vägar
skulle tilldelas ett tillägg om 80 €, miljövårdssekreteraren skulle tilldelas ett tillägg om
100 €, byggnadsinspektören skulle tilldelas ett tillägg om 60 € och tekniska chefen skulle
tilldelas 80 € som tillägg till hans totallön. Totalt skulle 460 € utdelas.
Tekniska chefens andel av lokala justeringspotten fastställs i kommunstyrelsen eftersom
ledningsgruppens löner fastställs i styrelsen enligt förvaltningsstadgan.
Totalt utdelas hela justeringspotten för TS del.
Inom TIM-AKA är den lokala justeringspotten 1,2 % av lönesumman. Potten används för
att höja grundtimlöner, individuella tillägg eller ackordlöner. Potten beräknas på summan
av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare. Medeltiminkomsten för kommunens enda anställda inom TIM-AKA är 13,94 €, vilket betyder
att justeringspotten är 0,17 € för denne.
Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende
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Justeringspotterna utbetalas enligt anställningsprocent. Eftersom löneprogrammet som
används inte kan särskilja olika individuella tillägg från varandra kommer detta tillägg att
summeras till eventuella tidigare individuella tillägg och detta betalas enligt anställningsprocent.
I samband med förhandlingen kom parterna överens om att den lokala justeringspotten
delas ut som individuella tillägg i samtliga fall, förutom för tekniska chefen, där tillägget
läggs till totallönen.
Förhandlingsparterna uppnådde enighet under förhandlingen 26.11.2018 om fördelningen av den lokala justeringspotten inom TS och TIM-AKA.
Konstaterades att av den lokala justeringspotten inom TS fördelas 460 € av möjliga
458,97 €, att den lokala justeringspotten inom TIM-AKA fördelades i sin helhet, att enighet uppnåddes och att fördelningen skett enligt avtalens principer.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Personalsektionen fastställer förhandlingsresultatet för fördelning av den lokala justeringspotten inom TS och TIM-AKA 1.1.2019.
BESLUT:
Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: KST 199/2018

39 §.

LÖNER Lokal justeringspott inom AKTA 1.1.2019

Ekonomi- och personalchefen:

En förhandling kring den lokala justeringspotten 1.1.2019 inom avtalet AKTA (allmänna
sektorn) fördes den 26 november 2018 mellan arbetsgivarens representant, ekonomioch personalchef Pamela Kjellman, och personalens representanter Dan Stenlund, Jyty,
Johan Boholm, AKAVA och Hans-Erik Löfroth, JHL. Dan Stenlund valdes enhälligt till
ordförande och Pamela Kjellman fungerade som sekreterare vid förhandlingen.
Justeringspotten för AKTA ska beräknas på lönesumman under en så normal månad
som möjligt för dem som omfattas av avtalet. Eftersom både oktober och november månader är så kallade normala månader, men ändå skiljer sig lönemässigt, har ett medeltal
av dessa två månader använts som beräkningsgrund. Lönesumman som används är
således 289 905,29 €. Den lokala justeringspotten inom AKTA är 1,2 procent av lönesumman, eller 3 478,86 €.
Enligt avtalet ska justeringspotten fördelas med syftet att först och främst vidareutveckla
de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Samtidigt bör man se till
att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper. Potten används för höjning av
uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.
Arbetsgivarens representant, Pamela Kjellman, presenterade ett förslag för den lokala
justeringspotten för AKTA. Enligt förslaget skulle personalen inom småbarnspedagogik
och förskola tilldelas hälften av potten. Motiveringen till förslaget var att höja lönenivån
för personal inom småbarnspedagogik och förskola eftersom den är låg i förhållande till
det ansvarsfulla arbetet och eftersom kraven höjts de senaste åren med tanke på bland
annat det pedagogiska arbetet och dokumentationen.
Den andra hälften av potten skulle enligt förslaget tilldelas resterande AKTA-anställda. I
fördelningen mellan resterande AKTA-anställda var motiveringen främst att minska
ojämlikheter i lönerna. Anställda med liknande uppgifter och ansvar bör ha liknande lönenivå, anställda med förmansansvar, som verkar som föredragande samt har ett större
helhetsansvar har också betonats i fördelningen av potten. Dessutom har betonats att
tjänstemännens lönenivå bör ligga på samma nivå som tjänstemän med motsvarande
uppgifter och ansvar i andra kommuner. Poängteras att samtliga anställda gör ett bra
arbete, men att behovet av tillägg till lönerna är högre för en del anställda. Därmed tilldelas inte samtliga anställda del av justeringspotten enligt förslaget.
Endast personer med tillsvidare anställning får del av potten enligt förslaget.
Arbetstagarnas representant föreslog ett antal ändringar av fördelningspotten, vilka understöddes och godkändes. Båda parterna kom överens om att inom småbarnspedagogik och förskola tilldelas kommunens tre ledare 75 € vardera och daghemsföreståndaren
50 €. Samtliga 26 lärare inom småbarnspedagogik och förskola tilldelas 35 € vardera
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och samtliga 26 barnskötare tilldelas 20 € vardera. Totalt fördelas därmed 1 705 € på
personalen inom småbarnspedagogik och förskola.
För övriga AKTA-anställda kom båda parterna överens om följande: Kommunens sju
skolgångsbiträden med tillsvidareanställning skulle tilldelas 20 € vardera, ledande skolkuratorn tilldelas 50 €, bibliotekschefen tilldelas 130 €, övriga fem anställda inom biblioteksväsendet tilldelas 40 € vardera, fyra kanslister tilldelas 20 € vardera, tre kanslister
och bokföraren tilldelas 50 € vardera och två kanslister tilldelas 100 € vardera. Fritidskoordinatorn tilldelas 235 €, chefen för småbarnspedagogik och förskola tilldelas 200 €,
specialläraren inom småbarnspedagogik och förskola samt skolpsykologen tilldelas 50 €
vardera. Ekonomi- och personalchefen, förvaltningschefen och bildningschefen tilldelas
80 € vardera. Totalt utdelas 1 775 € för övriga AKTA-anställda.
Justeringspotten utbetalas enligt anställningsprocent. Eftersom löneprogrammet som
används inte kan särskilja olika individuella tillägg från varandra kommer detta tillägg att
summeras till eventuella tidigare individuella tillägg och detta utbetalas enligt anställningsprocent.
I samband med förhandlingen kom parterna överens om att den lokala justeringspotten
delas ut som individuella tillägg i samtliga fall, förutom för ekonomi- och personalchefen,
förvaltningschefen och bildningschefen, där tillägget läggs till totallönen. Enligt förvaltningsstadgan fastställer kommunstyrelsen lönerna för ledningsgruppen.
Förhandlingsparterna uppnådde enighet under förhandlingen 26.11.2018 om fördelningen av den lokala justeringspotten inom AKTA.
Konstaterades att av den lokala justeringspotten inom AKTA fördelas 3 480 € av möjliga
3 478,86 €, att enighet uppnåddes och att fördelningen skett enligt avtalens principer.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Personalsektionen fastställer förhandlingsresultatet för fördelning av den lokala justeringspotten inom AKTA 1.1.2019.
BESLUT:
Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende
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Utdragets riktighet bestyrker
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Andel av lokala justeringspotter inom TS och AKTA 1.1.2019 för
ledningsgruppens medlemmar

Kommundirektören:

Fördelningen av de lokala justeringspotterna inom TS och AKTA 1.1.2019 behandlas via
förhandlingar med kommunens fackliga företrädare för personalen, i samarbetskommittén
och fastställs i personalsektionen. En del av justeringspotterna skulle enligt förslaget tilldelas
ledningsgruppens medlemmar. Motivering till fördelningen för ledningsgruppens del är att
lönenivån bör ligga på motsvarande nivå som för tjänstemän med motsvarande uppgifter och
ansvar i andra kommuner.
För TS del utdelas totalt 460 € och förslaget är att tekniska chefen tilldelas 80 € av detta. För
AKTAs del utdelas 3 480 € och förslaget är att ekonomi- och personalchefen, förvaltningschefen och bildningschefen tilldelas 80 € vardera eller totalt 240 € av detta..
Enligt förvaltningsstadgan § 31 beslutar kommunstyrelsen om ledningsgruppens löner.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Personalsektionen föreslår för kommunstyrelsen att av de lokala justeringspotterna för TS
och AKTA 1.1.2019 fördelas 80 € vardera till tekniska chefen, ekonomi- och personalchefen,
förvaltningschefen och bildningschefen. Beloppet läggs till totallönen.
BESLUT:
Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker
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DELGIVNINGSÄRENDEN

Ekonomi- och personalchefen:

Bildnings- och fritidsnämnden godkände 22.11.2018 uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för
personal inom småbarnspedagogik och förskola. I den reviderade Lagen om småbarnspedagogik 540/2018, som trädde i kraft 1.9.2018, föreskrivs om uppgiftsbenämningar som grundar sig på utbildning och även de ändringar som skett inom yrkesutbildningen har beaktats.
Syftet med de nya yrkesbenämningarna inom småbarnspedagogik är att förtydliga uppgifterna hos personal med olika utbildningar och kompetenser. De nya yrkesbenämningarna inom
småbarnspedagogik är lärare, socionom och speciallärare, medan barnskötare kvarstår som
yrkesbenämning. För att göra verksamheten inom småbarnspedagogik och förskola enhetlig
vad gäller yrkesbenämningar, används samma benämningar inom båda verksamhetsformerna. Undantaget är dock yrkesbenämningen socionom, som endast finns inom småbarnspedagogiken. Behov av uppdaterade uppgiftsbeskrivningar har uppkommit, vilka behandlas i
nämnden. För timanställda korttidsvikarier behövs en skild uppgiftsbeskrivning och lönen
justeras då enligt uppgifterna.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:
Personalsektionen antecknar ärendet för kännedom.
BESLUT:
Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker
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ANVISNING 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: 32-34 och 41

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 35-40

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
Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
Paragrafer: 35-40

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.
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker
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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 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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
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.
Protokolljusterarnas signaturer
Personalsektionen

Protokollet framlagt till påseende

12.12.2018

Utdragets riktighet bestyrker

