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§ 225 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 226 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Bernhard Hjulfors och Helena Berger. 

  

 

 

 

 

 

 

§ 227 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande  

tilläggsärende: 

 

§ 237 Självständighetsdagens uppvaktningar 

------ 

 

Innan den egentliga behandlingen av dagens föredragningslista påbörjades, presente-

rade utbildningsdirektör Rolf Sundqvist och dagvårdschef Catarina Herrmans budget-

förslaget från avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik. 
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Dnr: 382/2017 

 

§ 228 Tilläggsbudget för år 2018 

 

Tilläggsbudgeten för detta år innehåller anslag för det kostnadsavvikelser som notera-

des i resultatprognosen från augusti. Specialsjukvårdens anslag höjs med 0,6 miljoner 

euro. Anslagen för social- och hälsovården ökas med 0,4 miljoner euro. Småbarnspe-

dagogikens intäkter kommer att vara 200 000 euro mindre än budgeterat och kost-

hållsservicen intäkter 75 000 euro mindre än budgeterat. Den grundläggande utbild-

ningen behöver mera, 150 000 euro högre anslag, främst på grund av ökat behov av 

elevvård, specialundervisning och mera timmar på högstadiet. Tekniska sektorn anhål-

ler om ökade anslag för snöplogning och underhåll av områden. Tilläggsanslag behövs 

också inom ekonomiförvaltningen, musikinstitutet och för brand- och räddningsvä-

sendet. Skatteinkomsterna minskar med 0,9 miljoner euro jämfört med budget  

eftersom avdragen i beskattningen för 2017 höjdes kraftigt. Statsandelarna kan där-

emot budgeteras något högre än beräknat 

 

Investeringsbudgeten innehåller omdisponeringar av befintliga anslag. Det budgete-

rade resultatet för året blir minus 1,5 miljoner euro.  
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudgeten för 

2018.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 211/2000 

 

§ 229 Fastställande av inkomstskatteprocent för år 2019 

 

Enligt § 111 i kommunlagen skall kommunfullmäktige senast i samband med att bud-

geten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats. 

 

Enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) skall kommunen meddela in-

komstskatteprocentens storlek till skattestyrelsen senast den 17 november eller den 

längre tid som Skatteförvaltningen medgivit. Finlands Kommunförbund har meddelat 

kommunerna att skattesatserna för 2019 skall meddelas till Skatteförvaltningen senast 

19.11.2018 klockan 24. Inkomstskattesatsen fastställs med en kvarts procents nog-

grannhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 13.11.2017, § 77, att fastställa inkomstskatteprocenten 

för år 2018 till 20,5 procent. Medeltalet för inkomstskattesatsen i hela landet är 19,86 

medan det vägda medeltalet för landskapet Österbotten är 20,65. 

 

Enligt den senaste prognosen för pågående år kommer årets underskott att bli ca 1,4 

miljoner euro. Summan av skatter och statsandelar kommer att vara ca 0,5 miljoner 

mindre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna, i synnerhet hälso- och sjukvårdskost-

naderna och specialsjukvårdskostnaderna, kommer att bli högre än budgeterat.  

 

Statsandelarna för nästa år påverkas dels av den nedskärning som genomförs med 

hänvisning till det s.k. konkurrenskraftsavtalet och de inbesparingar som avtalet be-

räknas medföra (-91 €/inv.) och dels av justeringen av kostnadsfördelningen mellan 

stat och kommun (-42 €/inv.). Kommunerna kompenseras för skattebortfall genom att 

statsandelarna höjs motsvarande 224 miljoner euro år 2019. Enligt de beräkningar som 

gjorts kommer statsandelarna nästa år att uppgå till sammanlagt 26 miljoner euro.  

 

Sammanlagda förvärvsinkomsterna i kommunen ökade i fjol med 1,4 % enligt preli-

minära uppgifter för beskattningsåret 2017. I hela landet var ökningen 1,8 %, medan 

ökningen i landskapet Österbotten var 1,1 %. Ändringar i beskattningsreglerna gjorde 

att effektiva skattegraden i Pedersöre sjönk från 14,19 % till 13,53 % och kommunal-

skatterna minskade med 3,7 %. Minskningen i hela landet begränsade sig till 1,4 %. 

Sysselsättningsläget i Pedersöre är mycket bra och arbetslöshetsersättningarna mins-

kade med 10,7 %. Under de följande åren antas förvärvsinkomsterna öka med i snitt 

3,5 % per år (kommunförbundets prognos). Med oförändrad skattesats beräknas 

kommunen nästa år få 31,8 miljoner euro i kommunalskatt.  

 

I rambudgeten för år 2019, som kommunfullmäktige godkände i september, kalkyle-

rade kommunen med ett litet underskott beräknat utgående från oförändrade skatte-

procenter. Skatte- och statsandelsintäkterna i budgetförslaget kommer att vara 0,5 mil-

joner större än rambudgeten. Sammanställningen av budgetönskemålen inom de egna 

verksamheterna överstiger visserligen rambudgetens kostnader med 0,8 miljoner, men 

då kostnadsökningen inom specialsjukvården verkar plana ut, kan ett positivt resultat 

ändå uppnås med en viss återhållsamhet i budgetberedningen.    
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Det ackumulerade överskottet uppgår i senaste bokslut till 12,2 miljoner euro. Det 

ackumulerade överskottet räcker för att tillfälligt täcka mindre underskott om utgifter 

och inkomster kan balanseras över en längre tidsperiod.   
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer inkomstskatteprocenten 

för år 2019 till 20,5 %.    

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 568/2005 

 

§ 230 Fastställande av procentsatser för fastighetsskatten för år 2019 

 

Enligt § 111 i kommunlagen skall kommunfullmäktige senast i samband med att bud-

geten godkänns fatta beslut om procentsatserna för fastighetsskatten. Enligt § 11 i fas-

tighetsskattelagen (654/1992) bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand fas-

tighetsskatteprocentens storlek, samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskatte-

procenten för finansåret. Fastighetsskatteprocenten bestäms med en hundradels pro-

cents noggrannhet inom de i lagen fastställda gränserna (Fastighetsskattelag 

20.7.1992/654, skatteprocentsatserna ändrats 27.11.2009/969, RP 158/2014 och RP 

188/2014, RP 133/2017).  

 

Enligt riksdagens beslut är de övre och undre gränserna för fastighetsskattesatserna 

2019 följande:  

 

 den allmänna fastighetsskattesatsen 0,93 – 2,00 

 skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41 – 1,00  

 skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93 – 2,00 

 skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser är 2,00–6,00 

 nedre gräns för fastighetsskattesatsen för allmännyttiga samfund är 0,00 

 skatteprocentsatsen för kraftverk 0,93 - 3,10    

 

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt möte 13.11.2017, § 78, fastighetsskatteprocen-

terna för år 2018 enligt följande (inom parentes medelvärden för Österbotten/Finland): 

 

    Österbotten Finland 

 

 Allmän fastighetsskatteprocent  0,93 (1,07) (1,06)  

 Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 (0,52) (0,49) 

 Övriga bostadsbyggnader 1,15 (1,14) (1,16) 

 Obebyggda byggplatser    -  

 Allmännyttiga samfund  0,00 

 Kraftverk   2,85 

 

Med ovanstående fastighetsskatteprocenter inbringar fastighetsskatten 2,2 miljoner i 

skatteintäkter år 2018 (allmänna fastighetsskatt 0,9 milj., bostäder 1,2 milj. och fri-

tidsbostäder 0,1 milj.). Genom att fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund 

fastställdes till 0,00 gick kommunen miste om 45 000 euro i fastighetsskatt. 

 

Enligt fastighetsskattelagens 14 § 2 mom. tillämpas allmän fastighetsskatteprocent på 

vatten- och vindkraftverk vilkas märkeffekt är högst 10 megavoltampere. Samtliga 

kraftverk i Pedersöre räknas som s.k. små kraftverk och beskattas enligt allmän fastig-

hetsskatteprocent. 
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören)  

 



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 

 

12.11.2018 

 

 

 

282 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatteprocen-

terna för år 2019 oförändrade enligt följande: 

 

 Allmän fastighetsskatteprocent  0,93 

 Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 

 Övriga bostadsbyggnader 1,15 

 Obebyggda byggplatser    - 

 Allmännyttiga samfund  0,00 

 Kraftverk   2,85 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 447/2018 

 

§ 231 Förnyande av hyreskontrakt; Yrkesakademin i Österbotten 

 

Yrkesakademin i Österbotten, som upprätthålls av svenska Österbottens förbund för 

utbildning och kultur, hyr utrymmen för närvårdarutbildningen av Pedersöre kommun. 

Utbildningen av närvårdare, liksom all annan yrkesutbildning, genomgår för närva-

rande en stor strukturomvandling som ytterligare försvåras av att resurserna kraftigt 

har minskats. Söfuk:s styrelse har därför tvingats söka lösningar som skulle sänka 

kostnaderna för hyrda utrymmen med 100 000 euro per år. Ärendet bordlades i sam-

kommunens styrelse 4.10.2018. Företrädare för Pedersöre kommun och samkommu-

nen har fört underhandlingar kring möjligheterna att öka samarbetet mellan olika ut-

bildningsformer och därmed förbättra resursutnyttjandet och stärka alla aktörer. Även 

om synergieffekter finns behöver hyrorna ses över för att närvårdarutbildningen skall 

ha förutsättningar att utvecklas i Pedersöre. Ett fungerande samarbete med närvårdar-

utbildningen har stor betydelse för profileringen av Pedersöre gymnasium som en 

andra stadiets utbildning med ett brett och attraktivt kursutbud.  

 

Enligt bifogade utkast till hyreskontrakt minskar de utrymmen närvårdarutbildningen 

hyr med 284 m
2
 samtidigt som hyran för återstående 961 m

2
 halveras.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till hyresavtal.          

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 448/2018 

 

§ 232 Godkännande av nytt samarbetsavtal om sektorsövergripande sam-

service som främjar sysselsättningen 

 

Det gällande samarbetsavtalet om sektorsövergripande samservice som främjar syssel-

sättningen går ut 31.12.2018 och därför har ett nytt avtal uppgjorts, som bör godkän-

nas av samtliga medlemskommuner, Österbottens arbets- och näringsbyrå samt  

Folkpensionsanstalten, Västra försäkringsdistriktet. Avtalets giltighetstid är 1.1.2019–

31.12.2021.  

 

Med sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen avses en modell 

för samverkan där arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten 

tillsammans bedömer de arbetslösas behov av service, planerar service som i sin hel-

het är relevant med avseende på sysselsättningen av arbetslösa och svarar för att 

sysselsättningsprocessen för arbetslösa fortskrider och följs upp på det sätt som före-

skrivs i lag (1377/2014). 

 

Målet för den sektorsövergripande samservicen är att främja sysselsättningen av ar-

betslösa genom att de erbjuds offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och 

sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster i enlighet med sitt servicebehov.  

 

Kommunerna fördelar de gemensamma verksamhetsutgifterna årligen utgående från 

kommunernas proportionella andel av antalet arbetslösa inom hela verksamhetsområ-

det föregående år.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samarbetsavtal för sektorsövergripande 

samservice som främjar sysselsättningen.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 449/2018 

 

§ 233 Äldrerådets skrivelse angående tekniska nämndens beslut om  

höjning av snöplogningsavgifterna 

 

Äldrerådet i Pedersöre har riktat en skrivelse till kommunstyrelsen, där man önskar att 

kommunen reserverar medel i budgeten för år 2019, så att tekniska nämndens beslut 

om höjning av snöplogningsavgifterna för åldringar inte skulle behöva verkställas. 

Äldrerådet anser att beslutet strider mot social- och hälsovårdsverkets uttalade mål-

sättning att de äldre ska bo hemma så länge som möjligt. 

 

Tekniska nämnden har 28.8.2019, § 75, fattat beslut att avgiften höjs till 160 € för de 

åldringar som får hemvård och uppfyller social- och hälsovårdsverkets krav. En högre 

avgift på 190 € ska enligt beslutet debiteras de åldringar som inte får hemvård men 

som har hälsoproblem. Avgiften har innevarande år varit 140 € för alla åldringar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetbehandlingen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 545/2017 

 

§ 234 Anhållan om bidrag för sanering av skjutbanan, Jakobstads skytte-

förening r.f. 

 

Stadsplanen för skjutbaneområdet har vunnit laga kraft i april 2018. I skytteförening-

ens arrendeavtal med staden Jakobstad ingår ett intentionsavtal om markbyte med sta-

den Jakobstad. I praktiken avstår Jakobstads skytteförening pistol- och miniatyrba-

norna samt gamla älgbanan längs med Ekoroskvägen och får i gengäld motsvarande 

område inom skjutbaneområdet. Markaffären har genomförts i maj 2018 och lagfart 

för respektive område har beviljats. 

 

I intentionsavtalet ingår också en klausul som förpliktigar skytteföreningen att sanera 

området som blir till industriområde. Miljötillstånd för saneringen har beviljats i maj 

2016. Saneringen beräknas kosta 60 000 euro, och föreningen anhåller om att  

Jakobstad, Larsmo och Pedersöre bidrar med 20 000 euro var.  

 

Kommunfullmäktige i Pedersöre beviljade 2.9.2013, § 67, ett projektbidrag på 55 000 

euro till Jakobstads skytteförening. Bidraget betalades ut under två år, så att kommu-

nen betalade 25 000 euro år 2013 och 30 000 euro år 2014. Bidraget beviljades för in-

vallning av föreningens skjutbaneområde, en nybyggnad samt sanering av byggnader 

och utrustning på området. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Med hänvisning till tidigare beviljade stöd och till avsaknad av budgetmedel för än-

damålet för innevarande år, avslås anhållan. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 89/2018 

 

§ 235 Svar på motion om avgiftsfria preventivmedel 

 

Fullmäktige Victor Kock har inlämnat en motion till Pedersöre kommunfullmäktige 

5.3.2018, om att kommunen och social- och hälsosamarbetsområdet utreder kostnader 

och erbjuder avgiftsfria preventivmedel till ungdomar under 25 år. Kommunstyrelsen 

remitterade motionen till ungdomsrådet och social och hälsovårdsverket för utlåtande. 

 

Ungdomsrådet i Pedersöre förordar motionen. 

 

Social och hälsovårdsnämnden har behandlat motsvarande initiativ i from av en skri-

velse, ”Gratis preventivmedel till ungdomar under 20 år samt gratis preventivmedel 

till kvinnor med upprepade aborter”, från kommunfullmäktigeordförande Johanna 

Holmäng som också representerar Pedersöre i social- och hälsovårdsnämnden. 

 

Social- och hälsovårdsnämnden har även behandlat en begäran från Jakobstads stads-

fullmäktige i samma ärende. 

 

Social- och hälsovårdsverket har utrett kostnaderna för avgiftsfria preventivmedel för 

ungdomar under 25 år samt för kvinnor med upprepade aborter, samt system för  

distribution och utdelning av dessa. 

 

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt efter omröstning att inför budgeten 2019 reser-

vera 50 000 euro för ändamålet, så att man från 1.1.2019  erbjuder unga under 25 år 

gratis prevention inklusive undersökning rådgivning och lämpliga preventivmedel, 

samt att för kvinnor med upprepade aborter erbjuda gratis långverkande prevention på 

motsvarande sätt (se bilagor). 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att motionen är besvarad i och 

med ovanstående. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 291/2003 

 

§ 236 Vintersemester 

 

Personalens semesterlista för vintern 2018–2019 bifogas. Semesterlistan har uppgjorts 

utgående från att kommunkansliet kommer att vara stängt i julhelgen 27-28.12.2018. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att hålla kommunkansliet stängt under tiden  

27-28.12.2018, godkänner kommundirektörens vintersemester samt antecknar den öv-

riga personalens semester för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 237 Självständighetsdagens uppvaktningar 

 

I samband med självständighetsdagens gudstjänster anordnas traditionsenlig kransned-

läggning vid kommunens kyrkor. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen utser representanter till Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, för att 

gemensamt med församlingarna lägga ner kransar på självständighetsdagen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt utse följande representanter: 

 

Esse:  Greger Forsblom 

Pedersöre:  Bernt Snellman 

Purmo:  Tore Stenmark 
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§ 238 Anvisning för sökande av ändring 
 

Besvärsförbud 
 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommu-

nallagen (KomL § 136) inte omprövning framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär 

eller omprövning gäller inte heller för anmälningsärenden. 
 
Gäller paragraferna:  225-230, 233, 235, 238. 

 
 
Omprövning 
 

Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får 

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna:  231-232, 234, 236-237. 

 

Rätt att begära omprövning har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 

direkt påverkas av beslutet (part) eller är en kommunmedlem. Yrkandet skall framställas inom 

14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Begäran om omprövning skall framställas hos: Kommunstyrelsen i Pedersöre, Skrufvilagatan 

2, 68910 Bennäs, e-post pedersore.kommun@pedersore.fi, fax 06 729 0547 senast den dag då 

besvärstiden går ut, före tjänstetidens slut. Protokollsutdrag och bilagor som beslutet gäller 

begärs av beslutande organs sekreterare. 

 

Begäran om omprövning görs skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller även kravet på 

skriftlig form. I omprövningsbegäran anges det beslut i vilket en omprövning begärs och 

hurudan omprövning som begärs samt på vilka grunder omprövning begärs. Sökanden bör 

uppge namn, hemkommun, postadress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter. Yrkandet 

undertecknas av den som framställer det. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras 

med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns an-

ledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får del-

ges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadressen uppges. 

 

I beslut gällande upphandling som överstiger det nationella gränsvärdet kan den som 

ärendet gäller även inlämna en framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 Helsing-

fors, fax 029 564 3314, e-post markkinaoikeus@oikeus.fi. Framställan inlämnas inom 14 da-

gar.  
 
Gäller paragraferna: 

 
 
Tidsfristen för omprövning och besvär börjar räknas från delfåendet av beslutet. Kommun-

medlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt på 

det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att brevet sänts eller 

den tidpunkt som framgår av ett mottagningsbevis eller anteckning på skilt delgivningsintyg. 

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten fått del av beslutet den tredje dagen efter att 

meddelandet sänts om inte något annat kan påvisas. Dagen för delfående räknas inte med i 

tidsfristen. Om sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, 

första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första var-

dagen därefter. Besvären skall inlämnas senast under besvärstidens sista dag innan myndighet-

en stänger. 



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Besvär 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som meddelats 

med anledning av en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av 

den som framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en part 

eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär. 

Besvär kan anföras på den grund att beslutet tillkommit i fel ordning, den beslutsfattande 

myndigheten överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar 

 

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa 

e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760 
 
Gäller paragraferna: 

 

 

Annan besvärsmyndighet och besvärstid: 
 
Gäller paragraferna: 

 

Besvärens form och innehåll 

 

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig 

form. I besvärsskriften bör framgå 1) det beslut i vilken ändring söks, 2) till vilka delar änd-

ring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, 3) de grunder på vilka ändring yrkas, 4) 

ändringssökandens namn och hemkommun samt postadress, telefonnummer och övrig nöd-

vändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt 

meddelande skall e-postadressen uppges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som över-

klagas, i original eller kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.  

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädaren eller 

ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om doku-

mentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumen-

tets autenticitet och integritet. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före be-

svärstidens utgång.  

 

Rättegångsavgift 

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i en-

lighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Delgivning av beslut 
 

Beslutet gäller paragraf 

 

Protokollet har lagts fram offentligt                 2018.. 

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas 
  


