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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 
---------- 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes Ann-Christine Prinsén-Jurlina och Håkan Salo 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet den 20.3.2017 
och hålles till allmänt påseende torsdagen den 23.3.2017. 
 
----- 
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Bildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2016 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
 
Driftsbudget 2016 
 
Verksamhetsberättelsen hör enligt 113 § kommunallagen 10.4.2015/410 till 
bokslutet. I verksamhetsberättelsen skall ingå en redogörelse för hur de mål för 
verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts. 
 
C 4001 Skolförvaltning och gemensamma uppgifter 
 
Budget 2016 externa och interna kostnader och intäkter: brutto: 1.079.500 
€, intäkter: 56.900 €, netto 1.022.600 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2016: behållning:  2.864 €. Den externa be-
hållningen netto var 5.731 € och utgörs av effektivering av elevskjutsar. 
 
C 4002 Grundläggande utbildning 
 
Budget 2016 externa och interna kostnader och intäkter: brutto: 8.508.650 
€, intäkter 297.700 €, netto 8.210.950 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2016: behållning: 91.226 €. Den externa be-
hållningen på 103.604 € beror bland annat på följande: bara en klass med för-
beredande undervisning startade under höstterminen 2016 samt att den förbe-
redande undervisningen hösten 2016 var placerad i centrum vilket gjorde att 
skjutskostnaderna var mindre än budgeterat (40.000 €), att betalningsandelar 
till specialskolor och andra kommuner minskade (35.000 €).  De interna kost-
naderna är överskridna med 12.377 €. 
 
C 4003 Gymnasieutbildning 
 
Budget 2016 externa och interna kostnader och intäkter: brutto: 1.289.760 
€, intäkter 39.000 €, netto 1.250.760 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2016, behållning: 34.417 €, varav behållning-
en av externa kostnader är 4.343 €. 
 
C 4004 Yrkesutbildning 
 
Budget 2016 externa kostnader och intäkter: netto 20.560 €.  
 
Nettoresultat externa 2016, behållning 8.069 €. Den externa behållningen beror 
främst på mindre kostnader än väntat för yrkesutbildningens kurativa tjänster 
som köps av andra kommuner samt något mindre personalkostnader än beräk-
nat för egen skolkurator, dessutom erhölls högre intäkter för ansvarsområdet.   
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C 4005 Förskoleundervisning 
 
Budget 2016 externa och interna kostnader och intäkter: brutto 785.600 €, 
intäkter 490 €, netto 785.110 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2016: behållning 57.799 €, varav externa 
kostnader är 37.662 €, p.g.a.  mera intäkter än beräknat (16.657 €), mindre 
köptjänster av andra kommuner (11.000 €) samt något mindre skjutskostnader 
än beräknat (9.500 €). Behållningen av interna kostnader är 20.136 €. 
 
C 4006 Morgon- och eftermiddagsvård 
 
Budget 2016 externa och interna kostnader och intäkter: brutto 427.660 €, 
intäkter 98.000 €, netto 329.660 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2016: behållning: 92.110 €, nettobehållningen 
externa kostnader 96.507 € beror främst på mera intäkter än förväntat (60.089 
€), mindre personalkostnader än beräknat (20.000 €) samt köp av tjänster från 
andra kommuner (5.000€) . De interna kostnaderna är överskridna med 4.397 
€. 
 
C 4007 Barnomsorg 
 
Budget 2016 externa och interna kostnader och intäkter: brutto 4.981.040 
€, intäkter 635.520 €, netto 4.345.520 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2016: behållning: 3.558 €. Den externa drifts-
budgeten netto är överskriden med 3.810 € och den interna  budgetdelen är 
underskriden med 7.369 €. Det är under daghemsverksamheten där kostnads-
trycket varit störst. 
  
Bildningsnämndens totalbudget 2016 externa och interna kostnader och 
intäkter: brutto 17.093.770 €, intäkter 1.128.610 €, netto 15.965.160 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2016, behållning för hela sektorn: 290.046 €.  
Nettobehållningen externa är för hela sektorn 252.108 €,  de interna kostnader-
na netto är underskridna med 37.937 €. 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2016 finns som bilaga A. Den 
är uppdelad enligt resultatområden och förutom de ekonomiska resultaten så 
utvärderas även de av stadsfullmäktige fastställda målen för år 2016 i textform 
där både verbala målsättningar och ekonomiska målsättningar utvärderas. 
 
Bildningsnämnden gör ett gott bokslut tack vare ökade intäkter, minskade utgif-
ter samt en stram budgethållning från alla sektorers sida. För detta skall perso-
nalen ges erkänsla. 
 
De fastställda kvalitativa och kvantitativa målen för bildningsnämnden uppnås i 
sin helhet. Inom vissa områden ser man tydligt att personalkostnaderna börjar 
bli ansträngd och framöver med fler elever i skolorna och fler barn inom dag-
vården har nämnden nog en utmaning att balansera 
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Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter godkänna bilagda verksamhetsberättelse för rä-
kenskapsåret 2016 för de resultatområden som underlyder bildningsnämndens 
ansvarsområde.  
  
Verksamhetsberättelsen vidarebefordras till stadsstyrelsen för fortsatt behand-
ling. 
 
 
 

Beslut:  
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av timresurs för den grundläggande utbildningen läsåret 
2017-2018 

 
Bilaga A-B 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid rektorskonferensen den 2.2.2017  tillsattes en timresursarbetsgrupp. Ar-
betsgruppen består av rektorerna Mikael Bernas, Staffan Holmberg och Göran 
Småros. Arbetsgruppens uppgift är att ge ett förslag på fördelning av de timmar 
som finns inför läsåret 2017-2018 på ett ändamålsenligt och jämlikt sätt i enlig-
het med läroplanen och budgeterade medel. 
 
Timresursen ger de ekonomiska förutsättningarna för skolorna att arbeta enligt 
den fastställda läroplanen, det utbildningspolitiska programmet samt de av 
stadsfullmäktige fastslagna målen för år 2017 samt planeperioden 2018-2019.  
 
Alla skolor gör en pedagogisk planering där de bedömer behoven för inkom-
mande läsår. För läsåret 2017-2018 äskar skolorna inom den grundläggande 
utbildningen om totalt 2003 vt. I dessa timmar ingår allt förutom skjutsövervak-
ningen. Detta äskande är en höjning från föregående år. 
 
Enligt budgeterade medel finns det 1904 vt att tillgå. 
 
Timresursen har behandlats vid rektorskonferensen den 9.3.2017. Rektorskon-
ferensens samlade åsikt var att resurserna måste höjas inför kommande läsår 
för att kunna möta de behov som finns i skolorna just nu.  
 
Den kraftigt ökade invandringen ställer stora krav på skolorna många år efter 
att eleven börjat i den grundläggande utbildningen. Svenska som andra språk 
och olika religioner behöver sin beskärda del av timresursen och det kan ej få 
leda till att gruppindelningar minskar och vi får stora undervisningsgrupper både 
med enkla och sammansatta klasser. Resurser för ersättande undervisning 
samt B-engelska borde även fås. Behovet av stödundervisning ökar när vi får 
många elever som inte får stöd i skolarbetet hemifrån med anledning av att ett 
gemensamt skolspråk saknas. Med tanke på att det även kommer att finnas be-
tydligt fler elever i åk 1-6 läsåret 2017-2018 än pågående läsår så är det moti-
verat med en höjning av resurserna främst till åk 1-6. 
 
Totalt läsåret 2017-2018 satsar bildningsnämnden 129 vt på svenska som 
andra språk och religionsundervisning i de olika skolorna. Detta motsvarar tim-
resursen för en hel skola med ca 60 elever. Denna satsning är delvis enligt fin-
ländsk lagstiftning och delvis för att eleverna skall ha en möjlighet att trots ett 
nytt språk kunna tillgodogöra sig den grundläggande utbildningen. Men dessa 
resurser borde inte tas från övrig undervisning. 
 
Timresursäskandet för åk 7-9 är högre för läsåret 2017-2018 än pågående 
läsår trots att elevernas antal är detsamma. Åk 7 inkommande läsår får 83 ele-
ver vilket skulle motivera att basgruppernas antal blir 4. Det skulle innebära att 
basgrupperna består av 20-21 elever.  Önskemålet från skolans sida är att års-
kursen delas in i åtminstone 5 basgrupper med 16-17 elever i varje grupp. 
Skulle eleverna fördelas på sex basgrupper är vi nere i 13-14 elever per bas-
grupp. Vi befinner oss i en ojämnlik situation om vi har elever i åk 1-6 som får 
undervisning i sammansatta klasser med 20 elever och i åk 7-9 minskas grup-
perna till 13-17 elever som undervisas i samma ämne på samma årskursnivå. 
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Lägger man ytterligare till att i modersmål, matematik, finska och engelska går 
en del elever till specialläraren, i finska till både B-finska och Mofi-finska samt i 
modersmål till undervisningsgrupper i svenska som andra språk så skulle inte 
klasserna om de delas in i fyra basgrupper i åtminstone dessa ämnen bestå av 
fler än ca 15-17 elever.  
  
Externa medel finns för att anställa en tredje speciallärare till åk 7-9. Tanken är 
att varje speciallärare skulle handha en årskurs och på så vis ha ett helhetsan-
svar för årskursen och tillsammans med ämneslärarna se till att både elever på 
intensifierat stöd och särskilt stöd skulle få den hjälp de behöver. Detta kunde 
göras som ett försök under ett läsår för att se om det skulle ge önskad effekt. 
Om man går in för att prova detta innebär det att speciallärarna ändrar arbets-
sätt från att nu ha undervisat i endast några ämnen i huvudsak till att undervisa 
även i fler ämnen. Dock bör man räkna med att speciallärarens 24 vt skall 
räcka till. Bland speciallärarna i åk 7-9 finns det de som vill fortsätta som idag 
med två speciallärare på tre årskurser och att man undervisar i sina egna äm-
nen men det finns även de som önskar en förändring med bättre helhetssyn 
över elevens skolgång och ett närmare samarbete med ämneslärarna. 
 
Schemaläggningen för åk 7 som nu inleder en ny läroplan från hösten 2017 
måste sträva efter att ge en jämlik utbildning åt alla elever. Gruppindelningarna 
skall ses över så att inte segregering sker. Eftersom vi inte har använt resurser 
förr för specialiseringslinjer och inte har de resurserna framöver heller så delas 
inte grupperna längre in i någon idrottsinriktning utan specialintressen tillgodo-
ses via tillvalsämnen i åk 8 och 9. Tillvalen i åk 8 och 9 finns till för att eleverna 
skall få fördjupa sig i sina specialintressen. Den övriga undervisningen och 
klassindelningarna skall inte påverkas av elevernas fritidsintressen utan dem 
skall skolan kunna ta tillvara på andra sätt. Så som åk 7-9 gjort och gör via sina 
olika Erasmus-projekt. 
 
 
Rektorskonferensens förslag till timresurs finns som bilaga A. Dessa timmar är 
fördelade i enlighet med de ekonomiska förutsättningarna inom bildningsnämn-
dens budget. 
 
 
Ett alternativt förslag till timresurs finns som Bilaga B där fler timmar har lagts 
till i enlighet med följande: 
 
 
- Mosebacke skola 11 vt (delning i enlighet med läroplanens  

 timresursfördelning för överstor basgrupp åk 1) 
- Övermark skola 7 vt (fördelning enligt §2 förordningen om  

 grundläggande utbildning) 
- Pjelax skola 5 vt (delning av mo/ma i åk 1-2) 
- Pörtom skola 5 vt (delning av mo/ma åk 1-2) 
- Specialundervisningen 10 vt som fördelas enligt följande 

o 5 vt lilla gruppen åk 7-9 
o 2 vt lilla gruppen Pjelax 
o 1 vt Mosebacke skola 
o 2 vt Övermark skola 

- Ersättande undervisning för elever som inte följer språkprogrammet 
o Mosebacke skola 6 vt 
o Pjelax skola 3 vt 
o Yttermark skola 3 vt 
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o Högstadiet 2 vt 
- B-engelska 

o Högstadiet 2 vt (för åk 7) 
 
Detta innebär att totalt 55 vt har lagts till det ursprungliga förslaget om timre-
surs. Bokslutet 2016 visade på inkomster långt över det budgeterade så det 
kan finnas en möjlighet att även under år 2017 balansera en del av dessa extra 
kostnader med ökade intäkter. Nämnden bör således följa med det totala bud-
getläget under hösten 2017 och om behov finns äska om tilläggsresurser av 
stadsfullmäktige. Även anhållanden om externa resurser är inlämnade till Kul-
tur- och undervisningsministeriet vilket innebär att det eventuellt även kommer 
att finnas andra tilläggsresurser att tillgå från hösten 2017. 
 
 
 

 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
1) Bildningsnämnden besluter godkänna bilaga B som förslag till timresurs 

för den grundläggande utbildningen läsåret 2017-2018.  
2) Bildningsnämnden besluter att man följer med nämndens ekonomiska  
 situation från hösten 2017 och om behov finns äskar om tilläggsresurser. 
3) Bildningsnämnden besluter att gruppindelningen i åk 7 görs på ett sådant 

sätt att inte segregering sker och att idrottsklasserna tas bort vid indel-
ning av den nya eleverna i åk 7. Bildningsdirektören åläggs att följa upp 
beslutet innan klassernas sammansättning offentliggörs. 

4) Bildningsnämnden besluter att med hjälp av externa medel prova med 
en egen speciallärare i åk 7 läsåret 2017-2018. 

 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Lediganslående av ordinarie lärartjänster 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Inom förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i 
Närpes stad finns det behov av att följande vakanta förskollärar-, klasslärar- 
och ämneslärartjänster lediganslås:  
 
 
1) 0204 Ämneslärare i finska, initialplacering Närpes högstadieskola 

 
2) 0207 Ämneslärare i engelska och finska, initialplacering Närpes högstadie-

skola 
 

3) 0210 Ämneslärare i historia och samhällslära, initialplacering Närpes hög-
stadieskola 
 

4) 0225 Ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap för pojkar, gemensam för 
högstadiet och gymnasiet.  
 

5) 0229 Ämneslärare i musik, gemensam för högstadiet, gymnasiet och Legato 
 

6) 0409 Ämneslärare i fysik och matematik, initialplacering Närpes Gymnasium 
 

7) 0105 Klasslärare, initialplacering Yttermark skola 
 

8) Förskollärare, Närpes stad 
 

 
De övriga vakanta tjänsterna som finns lediganslås inte i detta skede med an-
ledning av att man inte på sikt vet om tjänsternas undervisningsskyldighet kan 
fyllas. 

 
  

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter att följande tjänster lediganslås ordinarie från 
den 1.8.2017: 
 

1) 0204 Ämneslärare i finska, initialplacering Närpes högstadieskola 
 

2) 0207 Ämneslärare i engelska och finska, initialplacering Närpes högstadie-
skola 

 
3) 0210 Ämneslärare i historia och samhällslära, initialplacering Närpes hög-

stadieskola 
 

4) 0225 Ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap för pojkar, gemensam för 
högstadiet och gymnasiet.  
 

5) 0229 Ämneslärare i musik, gemensam för högstadiet, gymnasiet och Legato 
 

6) 0409 Ämneslärare i fysik och matematik, initialplacering Närpes Gymnasium 
 

7) 0105 Klasslärare, initialplacering Yttermark skola 
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8) Förskollärare, Närpes stad 

 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Ansökan om bidrag / Björneftis r.f. 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Det har till bildningsnämnden inkommit en anhållan från Björneftis r.f. om att 
Närpes stad / Bildningsnämnden skall ingå ett avtal med föreningen där vi ga-
ranterar att skjuta till maximalt 15.000 euro årligen till föreningen ifall inte den 
eller de fonder som föreningen söker pengar från i fortsättningen ger den 
summa som föreningen upplever att de behöver för att driva eftisverksamheten 
vidare (Bilaga A). 
 
En privat upprätthållare av en verksamhet som är beroende av bidrag från sta-
den,  avgifter av användaren av servicen men även från tredje sektorns stiftel-
ser och fonder lever naturligtvis i en osäker tillvaro vad gäller det ekonomiska 
från år till år. Speciellt om man upplever att medel från fonderna i framtiden 
kanske inte kommer att nå upp till dagens nivå. 
 
Föreningen bakom Björneftis upplever det så pass osäkert att man beslutat 
lägga ned verksamheten från den 3.6.2017 såvida inte bildningsnämnden står 
som en garant för att föreningens ekonomi inte försämras ifall externa bidrag till 
föreningen uteblir. 
 
I dagsläget sköter föreningen om eftermiddagsverksamheten för eleverna i åk 
1-2 i Mosebacke skola. Bildningsnämnden ger ett årligt bidrag på 23.000 euro 
och föreningen fakturerar användarna en månadsavgift i enlighet med det av 
staden fasställda avgiftstaket. Till detta kommer bidrag från stiftelser som före-
ningen ansöker om samt intäkter från olika talkoinsatser av föräldrarna. 
 
Det är svårt att ingå avtal om garantibidrag på ca 15.000 euro av olika anled-
ningar.  
För det första finns inget sådant budgeterat för år 2017 och inför år 2018 finns 
det inga möjligheter att flytta resurser från våra egna eftisar till Björneftis. 
För det andra känns det inte rätt mot vår egen eftisverksamhet att utan att 
kunna påverka budgetanvändning eller strukturer lova att nämnden ger ca 
15.000 euro om inte ekonomin i föreningen går ihop på grund av minskade bi-
drag från externa stiftelser.  
Och för det tredje kan Närpes stad aldrig garantera att antalet barn vid Björ-
neftis i framtiden är konstant och inbringar de medlemsavgifter och de eftisav-
gifter som de gör idag med tanke på den fria konkurrensen som finns och hur 
olika privata aktörer i andra kommuner nu börjar erbjuda eftisverksamhet med 
olika inriktningar. Således kan garantisumman komma att öka med åren. 
 
Om Björneftis r.f. upphör med sin verksamhet bör bildningsnämnden bereda 
plats vid Mosebacke eftis åt eleverna i åk 1-2. I dagsläget har endast förskolee-
leverna i Mosebacke gått i eftis i skolan. Detta föranleder nya arrangemang där 
största oron är utrymmesbristen. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att inte ingå avtal med Björneftis r.f. angående be-
viljande av garantibidrag. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller 
verkställighet: §14, §15, §16 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §17, §18, §19 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som an-
tecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Bildningsnämnden i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den tid rättelseyrkande får framställas. 
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ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING  §§  
 

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i 
beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.  

 
 Rätt att begära omprövning 

 
Omprövning får begäras av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller 
fördel beslutet påverkar direkt (part).  

 
Tidsfrist för omprövningsbegäran 

 
Omprövning av ett ärende ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.   

 
Omprövningsbegäran ska lämnas till omprövningsmyndigheten senast den sista 
dagen för omprövningsbegäran innan myndigheten stänger.  
 
 
En part (elevens vårdnadshavare) anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att 
brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses 
parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.  
 
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om 
den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighets-
dagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning 
begäras den första vardagen därefter. 
 
 
Omprövningsmyndighet  
 
Omprövning begärs hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre  
Finland 
PB 200 (besöksadress: Wolffskavägen 35)  65101 VASA 
Tel.nr. 020 6361060  Fax nr 06-3174817    
E-post: registratur.vastra@rfv.fi 
 
 
Omprövningsbegärans form och innehåll 
 
Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form. 
 
I omprövningsbegäran, som riktas till omprövningsmyndigheten, ska uppges: 
 
– vilket beslut som avses  
– till vilka delar omprövning av beslutet begärs och hurdan omprövning som be-
gärs 
– på vilka grunder omprövning begärs. 
 
I omprövningsbegäran ska namnet på den som begär omprövning och personens 
hemkommun uppges. Om talan för den som begär omprövning förs av personens 
lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat om-
prövningsbegäran, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i om-
prövningsbegäran. 
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I omprövningsbegäran ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och öv-
rig nödvändig kontaktinformation. Om omprövningsmyndighetens beslut får delges 
som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges. 
  
Den som begär omprövning, den lagliga företrädaren eller ombudet ska under-
teckna begäran om omprövning. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte 
kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsända-
ren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. 
 
Till begäran om omprövning ska fogas:   
 
– det beslut som avses, i original eller kopia 
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över 
när tidsfristen för omprövningsbegäran har börjat 
– de handlingar som den som begär omprövning åberopar, om de inte redan tidi-
gare har lämnats till myndigheten. 
 
 
Protokoll 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Närpes stad / 
Bildningsnämnden 
 
Kyrkvägen 2, 64200 Närpes (postadress och besöksadress) 
Tel.nr: 062249111 
Fax nr: 062241285 
E-post: staden@narpes.fi 
Öppettider för kommunens registratur: 8-15.45. 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 

 
Besvärsmyndighet: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
PB 200 (besöksadress: Wolffskavägen 35) 
65101 VASA 
Tel.nr. 020 6361060  Fax nr 06-3174817   E-post: registratur.vastra@rfv.fi 
 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. Till 
besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas i original eller officiellt be-
styrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
 
-------- 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: 029 5642760 
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefon: 029 5642780 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt 
bestyrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
Besvärstiden skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
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