
 KRONOBY KOMMUN 
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TEKNISKA OCH MILJÖ-
NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
20.9.2017 

Nr 
3/2017 
Sida 
3/28 

 
 
Sammanträdestid 
 

  
Onsdagen den 20.9.2017, kl. 18.00 - 20.00 

 
Sammanträdesplats 
 
 

  
Café 13 i Nedervetil 

Beslutande:  
 

 

 
 
Åminne, Malin 
Ljungberg, Anders 
Broända, Helena 
Dahlvik, Sören 
Sandström, Hans      till kl. 19.13 
Strandvall, Göran 
Toivonen, Susanna   till kl. 19.04 
 
  
  
 

 
 

 

Ersättare: 
 
Takkula, Monica  
Ahlstrand, Monica 
Lassas, Tuula 
Sandstedt, Per-Emil 
Ollqvist, Helmer 
Enfors, Vidar 
Enroth, Carl-Johan  
 
 
  
 

Övriga närvarande:  

 

   

 
Byggmästar, Liane 
Brännkärr, Malin 
Storbacka, Bernt 
Stenlund, Dan 
Kultalahti, Patrik 
Bodbacka, Kimmo 
Slotte, Bernt 
Björkgård, Karin        § 25 
Särs, Greger             § 25 
 

 
kommunstyrelsens ordförande 
t.f. kommundirektör 
teknisk chef 
planläggare 
arbetsledare 
områdesansvarig 
fastighetsansvarig 
miljövårdssekreterare 
byggnadsinspektör 

Paragrafer: 20 - 27 §. 
 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
 
Malin Åminne 

Protokollförare: 

 
 
 
Dan Stenlund 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den _____/_____ 2017 

 
 
Göran Strandvall 

 

 
 
Anders Ljungberg 
 

Protokollet framlagt 
till påseende, 
plats och tid: 
 
Intygar, underskrift, 
tjänsteställning 

Kronoby, den _____/_____ 2017 

 
 
 
Dan Stenlund, sekreterare 

 



KRONOBY KOMMUN 
Organ 
 
TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN 

KALLELSESIDA 
Utfärdat 
 
14.9.2017 

 
Sida 
 
3/29 

 
Sammanträdestid Onsdagen den 20.9.2017, kl. 18.00 

 
Sammanträdesplats Café 13 i Nedervetil 

 
Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
20 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
21 §. PROTOKOLLJUSTERING 
22 §. VÄGAR  Ansökan om flyttning av del av Furuvägen, Småbönders. 
23 §. VÄGAR  Genomfartstrafiken längs Ranivägen 
24 §. ANBUD  På gallringar av kommunens skogar 
25 §. BUDGET  Driftsbudgetförslag  2018  samt ekonomiplan 2019 och 2020 
26 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 20.9.2017 
27 §. ÖVRIGA  ÄRENDEN 
 
 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Måndagen den 2.10.2017 
Kommungården  
Ordförande 
 
 
Malin Åminne 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Dan Stenlund, sekreterare 
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20 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Sammanträdets öppnande och konstaterande av laglighet och beslutförhet. 
 
 
BESLUT: 
 
Sammanträdet öppnades och konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
Beslöts också att man behandlar § 25 till först. 
 
__________ 
 
 
 
 
   

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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21 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Tekniska och miljönämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Göran Strandvall och Susanna 
Toivonen justerar dagens protokoll. 
 
 
BESLUT: 
 
Tekniska och miljönämnden utsåg Göran Strandvall och Anders Ljungberg att justera dagens 
protokoll. 
__________ 
 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKNMILJÖ 12/2017 
 
 
22 §. VÄGAR  Ansökan om flyttning av del av Furuvägen, Småbönders. 

Nymans Lantbruk Ab anhåller om att flytta Furuvägen från korsningen vid Storbackavägen ca 250 m mot 
Furu. Detta vägavsnitt flyttas norrut ca 10-25 m ut på en åker som ägs av Börje Storbackas dödsbo.  
I nuläget går vägen strax intill Tomas och Vera Nymans hus och Stig Nymans verkstad och lagerbygg-
nader och utgör ett hot mot säkerheten. Aktiviteten i verkstaden och på den trånga gården besväras 
också av den närliggande vägen. 
Nymans Lantbruk ersätter Börje Storbackas dödsbo för marken som upptas av den nya vägen och det 
gamla vägområdet tillfaller Stig Nyman och Tomas Nyman. 
Arbetet utförs i oktober-november månadsskiftet under ca 2 veckors tid. Man har varit i kontakt med 
kommunens personal och gjort upp ett förslag på vägändringen. Nymans Lantbruk utför arbetet under 
kommunens uppsyn. De önskar att kommunen deltar i materialkostnaderna.  
Kartbilaga till denna paragraf, bilaga 1/§ 22 av den 20.9.2017  
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Nymans Lantbruk Ab får flytta vägen med följande villkor: 
-  Ett avtal uppgörs med Börje Storbackas dödsbo om en ersättning för vägområdet samt det resterande     
  åkerområdet.    
- Ett avtal uppgörs med kommunen om att Nymans Lantbruk Ab anhåller om och bekostar en                                  
 förrättning där den nya vägdragningen samt att de nya rågränserna och markersättningarna fastställs. 
-  Alla eventuella kabelvisningar och kabelförflyttningar sköts av Nymans. 
- Den nya vägen bör vara minst lika bred som den nuvarande och vägkroppen byggs med de la-    
  gertjocklekar som tekniska avdelningen anvisar. 
-  Vägen bör byggas så att den övriga trafiken störs så lite som möjligt. 
- Tekniska avdelningen bör få övervaka arbetets gång samt Nymans Lantbruk bör kunna redovisa 
  de olika materialmängderna för bygget. 
-  Kommunen deltar inte i några materialkostnader då Nymans Lantbruk erhåller den gamla vägen.   
 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkändes. 
__________ 
 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKNMILJÖ 13/2017 
 
 
23 §. VÄGAR  Genomfartstrafiken längs Ranivägen 

En skrivelse har inkommit från en invånare vid Sandkullaområdet i Terjärv om den omfattande genom-
fartstrafiken till Ranifabriken som dagligen sker vid skiftesbytena. Här borde man kunna styra trafiken så 
att personalen använder landsvägen via Granöbyn. 
 
Tidigare har kommunen satt upp en skylt vid landsvägen framför Teri-Hus att de tunga transporterna till 
Rani skall använda landsvägen och inte köra genom Sandkullaområdet. Detta då Gps-köranvisningarna 
visade kortaste vägen genom Sandkulla. 
Ranivägen som börjar från Sandkullavägen är en enskild väg som kommunen sköter om. Vägen är en 
smal grusväg som har en del tvära kurvor Den första biten på ca 250 m är en detaljplaneväg. Då hela 
Sandkullas bostadsområde använder Sandkullavägen samt del av Ranivägen som sin matargata så 
borde man nog försöka leda bort all övrig trafik från bostadsområdet. Då även många barnfamiljer bor 
vid Sandkulla  så vore nog den bästa trafiklösningen att helt förbjuda genomfartstrafiken till Ranifabriken. 
(En räkning av trafikmängden sker som bäst och resultatet presenteras vid sammanträdet) 
Karta som bilaga1/§ 23 av den 20.9.2017. 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Som en första åtgärd uppsättes trafikmärken där genomfartstrafiken mellan Ranifabriken och Sandkulla-
vägen förbjudes.  
Vägavsnittet mellan bäcken och Ranifabriken kan anses vara en ägoväg som underhålles med en lägre 
standard och då borde vägen inte vara lika lockande att använda.   
 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkändes. 
Skylten  vid Sandkulla uppsättes i början av Ranivägen. 
__________ 
 
 
  
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKNMILJÖ 14/2017 
 
 
24 §. ANBUD  På gallringar av kommunens skogar 

I årets budget har räknats med inkomster från virkesförsäljning på 30 000 €. 
I samråd med Tom Finnilä på skogsvårdsföreningen har uppgjorts ett förslag på gallringar av kommu-
nens skogar, sammanlagt ca 63 ha. Anbudsförfrågan har handhafts av skogsvårdsföreningen och anbu-
den skall vara inne på tisdag 12.9 varför sammandrag av anbuden presenteras på sammanträdet,  
Bilaga 1/§ 24 av den 20.9.2017. 
 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden väljer UPM-kymmene som virkesuppköpare enligt skogsvårdsföreningens förslag. 
 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkändes. 
__________ 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKNMILJÖ 16/2017 
 
 
25 §.       BUDGET  Driftsbudgetförslag  2018  samt ekonomiplan 2019 och 2020 

      Utgifter  Inkomster         Netto           Ram 
TEKNISKA    övrigt               2 816 409  2 488 594         327 815           331 221 
 
RÄDDNINGSVÄSENDET    628 687  0         628 687          634 552 
 
Tekniska chefen: 
Kommunstyrelsen inbegär nämndernas budgetförslag inom september månad.  
Med ekonomichefen har överenskommits att nämndens förslag till kapitalbudget kan ges senare varför vi 
enligt tidigare års kutym behandlar denna vid nämndens oktober möte den 18.10. 
Kommunstyrelsen har den 19.6 godkänt ramarna för driftsbudgeten 2018  samt för planeåren enligt 0-
budget. För år 2018 görs inga särskilda uträkningar till budgetramar, utan istället räknar man med en 
nollbudget i förhållandet till budgeten 2017, det vill säga inga förhöjningar av nettoanslagen. Kommun-
fullmäktige godkände på sitt möte den 22.5  den nya förvaltningsstadgan som trädde i kraft från och med 
den 1.6.2017 vilket betyder att miljöärenden och byggnadsärenden utgör egna budgetområden inom 
tekniska och miljönämnden. Till tekniska och miljönämnden överförs också underhållet av idrottshallen 
och idrottsområden som tidigare hört under kultur och fritidsnämnden.  
Budgetdirektiven som godkänts av kommunstyrelsen den 19.6 utdelades åt nämnden på senaste sam-
manträde, där ingår också ramarna för byggnadsärenden samt miljöärenden. Tilläggsanslaget för över-
förande av underhållet av idrottshallen och idrottsplanerna ingår inte i dessa ramar men enligt bokföra-
ren uppgår utgifterna till 177 317 €  och intäkterna till  20 782 € eller ett netto om 156 535 €. 
Den ram som givits är bindande för tekniska och miljönämnden  på nettonivå totalt, vi har en ram på 
1 364 544 € netto. Anslaget för räddningsväsendet är totalt  634 522 € varav de interna kostnaderna  för 
räddningsväsendet går på 73 753 €. För tekniska övrigt en ram på 331 221 € netto, byggnads 71 388 € 
netto och miljö 327 413 € netto.  
Vid beräknande av driftsbudgeten för tekniskas övriga verksamhet har utgåtts ifrån att oljebaserad upp-
värmning höjts med 5 %  utgående  från bokslutet  2016. Elkostnaderna beräknas också vara 10 % hög-
re, p.g.a. höjda överföringsavgifter. För vatten och avlopp har ingen justering skett jämfört med bokslutet  
2016. En förhöjning på 4 % av försäkringspremierna  har också beaktats. 
 
För hyrorna för bostadslokaler och övriga hyreslokaler har ingen förhöjning skett. De interna hyrorna 
inklusive Karlebys hyror för år 2018 fastställdes av nämnden på juni sammanträdet och innebar totaltsätt 
att hyresnivån är på samma nivå som för 2017. I de interna hyresintäkterna har beaktats hyresbortfallet 
från Nedervetil Hälsostation och Meiker fastigheten. Hyres tilläggsinkomster kommer från tillbyggnaden 
från Solrosen och Nedervetil Servicecenter samt nya dagisenheten Strandfyren. Rivning av gamla hälso- 
stationen i Nedervetil, Ninnigården i Terjärv samt delar av Meiker fastigheten i Kronoby har beaktats. En 
eventuell försäljning av Nordic Flanges hallen har beaktats genom minskade hyresintäkter. 
 
Personalresurserna är oförändrade. En lönejustering på 1 % har beaktats  från 2017 nivå. 
 
Av bilaga 1/§ 25 av den 20.9.2017 framgår förslag till budget per uppgiftsområde samt nämndens totala 
budget. 
Netto skulle bli 1 355 303 € eller 9241 € under ramen. 
  
Netto för nämndens övriga verksamhet skulle bli  327 815 € eller 3 406 € under ramen. 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Räddningsväsendets netto är 628 687 € eller 5 835 € under ramen.   
 
Budgetförslaget med motiveringar som det inbegäres för sammanställning av kommunens totala budget 
framgår av bilaga 2/§ 25 av den 20.9.2017. Här ingår också övergripande strategiska mål. 
 
Vårt budgetförslag har uppgjorts direkt utgående från bokföringsprogrammet börjande från lägsta nivå. 
Inom byggnader innebär detta per fastighet. Budgetförslaget har inte kopierats på denna nivå men finns 
till hands vid budgetbehandlingen. 
 
Av bilaga 3/§ 25 av den 20.9.2017 framgår budgetförslaget per uppgiftsområde och kostnadsslag. 
Här framgår även bokslut 2016, budget 2017 per uppgiftsområde och kostnadsslag. 
 
  Utgifter     Inkomster                Netto Ram 
MILJÖÄRENDEN 344 413     17 000                327 413               327 413 
 
Miljösekreteraren: 
För miljöärenden är ramarna för år 2018 de samma som årets budget för miljönämnden. Anslagen ska 
fördelas mellan uppgiftsområdena miljövård och miljöhälsovård inom given nettoram.  
 
Miljövårdssekreterarens förslag till budget år 2018 bifogas som bilaga 4/§ 25 av den 20.9.2017. Förslag 
till ekonomiplan 2018-2020 bifogas som bilaga 5/§ 25 av den 20.9.2017. 
 
Budgetförslaget har gjorts upp utgående från bokslut 2016, budget 2017, bokföringsrapport 8.9.2017 
samt Mellersta Österbottens miljöhälsovårds budgetförslag 2018.  
 
Förslaget följer given nettoram. Utgifterna för miljöhälsovården minskar med 22 246 € jämfört med i år. 
Detta beror på att kostnaderna för veterinärvården har sjunkit då en privat veterinärklinik har öppnats i 
Kronoby och merparten av smådjuren sköts där. Kostnaderna för hyra och städning har också sjunkit då 
den kommunala veterinärmottagningen har flyttat till samma utrymmen som den privata kliniken.  
 
Utöver det anslag som behövs för hälsoinspektörs- och veterinärtjänsterna ska 15 000 € reserveras för 
pensionspremier, som fortsättningsvis ska betalas för tidigare tjänsteinnehavare inom miljöhälsovården. 
 
Inom miljövården har ett anslag på 25 000 € reserverats för tjänster inom tillsynen under ”Kontors-, 
bank- och experttjänster” (4340). Anslaget är avsett att användas för köp av tjänster eller andra arran-
gemang för utförande av inspektioner och övervakning (anlitande av assistent enligt 173 § miljöskydds-
lagen). Behovet av tilläggsresurser ökar, då tillsyn i fortsättningen ska utföras enligt en tillsynsplan och 
ett tillsynsprogram. Nuvarande personalresurser kommer knappast att räcka till. Tillsynen enligt tillsyns-
planen och -programmet är avgiftsbelagd, vilket ger kommunens miljövårdsmyndighet nya inkomster. 
 
Ett anslag på 3 000 € har reserverats för en bioindikatorutredning som ska göras i nästa år enligt samar-
betsavtalet för luftkontrollen i Karlebynejden. Anslag fanns med redan i budgeten 2017, men undersök-
ningen genomfördes inte utan sköts upp till 2018. Kontroll av luftkvaliteten är en lagstadgad skyldighet 
för kommunerna. 
 
Inkomsterna har kunnat höjas eftersom tillsynen enligt miljöskyddslagen har blivit avgiftsbelagd.  
 
Löner och lönebikostnader bibehålls på samma nivå som år 2017, enligt direktiv från ekonomikansliet. 
 
Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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BYGGNADSÄRENDEN Utgifter          Inkomster          Netto          Ram 
    126 394          55 006              71 388        71 388  
 
Byggnadsinspektören:  
Arbetet med uppgörandet av budgetförslaget för år 2018 och förslaget till ekonomiplan 2018 - 2020 bör 
inledas. För år 2018 görs inga särskilda uträkningar till budgetramar, utan istället räknar man med en 
nollbudget i förhållande till budgeten 2017, det vill säga ingen förhöjning av nettoanslagen.  
 
I förslaget till budget för byggnadsärenden år 2018, har man följt direktiven för uppgörandet av budget-
förslag och räknat med en nollbudget, i förhållande till budgeten 2017.  
Utgifterna (126394 €), intäkterna (55006 €) och netto (71388 €) är på 2017 års nivå. 
 
Förslaget till budget år 2018 och ekonomiplan år 2018 – 2020 för byggnadsärenden framgår av bilaga  6 
och 7/§ 25 av 20.9.2017. 
 
 
Budget och ekonomiplanshandlingar inlämnas till ekonomichefen senast fredagen 29 september 2017. 
 
 
TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN  TOTALT 
 
UTGIFTER  INKOMSTER NETTO      RAM               Skillnad 
3 915  903  2 560 600  1 355 303     1 364 544        - 9241  
 
 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Tekniska och miljönämnden behandlar driftsbudgeten 2018 och ekonomiplan 2019, 2020 utgående från 
bilagorna. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkändes enhälligt enligt  de korrigerade förslagen, bilagorna 1 - 7. 
 
________ 
 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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26 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 20.9.2017 

                
 
• Protokoll från  arbetsplats och planeringsmöten: 

- Ådalens skola , arbetsplatsmöte                                      30.8 
- Nedervetil  Servicecenter    arb. möte                              17.8 

 
• Anhållan om tilläggsanslag för investeringar 
• Uppsägning av avtal om stickspåret vid järnvägsområdet i Kronoby 
• Budgetrapport jan. - aug. 2017 

 
 
 

 
 

       
 
  
 

 

 

27 §. ÖVRIGA  ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden förekom. 
 
__________ 
  
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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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 § kommunalla-
gen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 20, 21, 25 26, 27 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 
89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 22, 23, 24 
 
 
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 
 
Tekniska och miljönämnden i Kronoby kommun 
Säbråvägen 2 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 22, 23, 24 
 
 
 
 
Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Omprövningens 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 116, 00131  HELSINGFORS 
Paragrafer: 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet. 
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KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
TEKNISKA OCH MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
20.9.2017 

 
 
Sida 
3/40 

 
 
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 en-
dast 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 kom-
munen. 
 
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 skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-
adress 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. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna 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 ändrings-
sökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.- 
Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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