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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 Anders Norrback och Tony Wesander samt fast-
ställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet torsdagen den 19.3.2015 
och hålles till allmänt påseende torsdagen den 26.3.2015. 
 
----- 
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Statistik över elevskjutsar 2014  i Närpes stad  / till kännedom 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
Eftersom elevskjutsarna är en avsevärd post av bildningsnämndens budget, 
(bokslutet brutto 2014 = 773.817 €, netto 2014 = 710.175 € därtill tillkommer 
21.992 € för specialskjutsar), är det skäl att ge bildningsnämnden en samman-
fattande statistik över vissa centrala tyngdpunktsområden när det gäller elev-
transporterna. Närpes stad är en vidsträckt kommun vilket resulterar i att 
många elever har skjutsrätt. Transporterna till Närpes högstadieskola och När-
pes gymnasium är givetvis speciellt kostnadskrävande på grund av de långa 
avstånden.  
 
Under tidigare mandatperiod i stadsfullmäktige och bildningsnämnd sattes stort 
fokus på elevskjutsarna, skjutsarna diskuterades ingående och resulterade i att 
den kommunala skjutsrätten utökades räknat från 1.1.2009 för årskurser 4-6 
genom att 3 km sattes som skjutsgräns, jämfört med den tidigare lagstadgade 
5 km samt kommunal skjutsgräns om 3 km för enbart åk 1-3. Därutöver använ-
der sig bildningsnämnden idag av skjutsprogrammet Koululiitu, vilket kan anses 
som ett officiellt verktyg när elevskjutsarna administreras. Vid eventuella rätts-
processer hänvisas ofta till kriterierna i Koululiitu.  

 
Den samlade statistiken kan också ses som grund för en större förståelse av 
hur komplex den kommande (i maj-juni) upphandlingen av elevtransporterna 
är, samt också av resursbehovet som sådant när det gäller upphandlingen och 
organiseringen av elevtransporterna. Även revisionsnämnden kan vara intres-
serad av en samlad information över en hantering som är så pass kostnads-
krävande som skolskjutsarna de facto är.  

 
Ekonomichefens beredningsförslag: 

Bildningsnämnden antecknar för kännedom den statistik som ekonomichefen 
utarbetat över elevskjutsstrukturen i Närpes stad; "Elevskjutsar i Närpes stad - 
Kostnader och struktur, räkenskapsåret 2014.  Februari 2015”. 

 
 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden antecknar till kännedom statistiken "Elevskjutsar i Närpes 
stad - Kostnader och struktur, räkenskapsåret 2014. 

 
Beslut: 

      Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 

--------------- 
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Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2014 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 
Driftsbudget 2014 
 
Verksamhetsberättelsen hör enligt 68 § kommunallagen till bokslutet. I verk-
samhetsberättelsen 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 2014 externa och interna kostnader och intäkter: brutto: 1.043.870 
€, intäkter: 76.800 €, netto 967.070 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2014: behållning: 1.644 €. 
 
C 4002 Grundläggande utbildning 
 
Budget 2014 externa och interna kostnader och intäkter: brutto: 8.253.440 
€, intäkter 225.690 €, netto 8.027.750 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2014: behållning: 196.037 €. Den externa be-
hållningen beror främst på den grundläggande utbildningens clearingkonto, 
med en nettobehållning på 90.916 € den bokföringstekniska clearingen har till-
rätalagts från och med räkenskapsåret 2015. Inbesparingar har även gjorts på 
kurativa tjänster. 
 
C 4003 Gymnasieutbildning 
 
Budget 2014 externa och interna kostnader och intäkter: brutto: 1.286.190 
€, intäkter 30.700 €, netto 1.255.490 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2014, behållning: 41.448 €, vilket till största 
delen beror på lägre kostnader för interna bespisningstjänster och interna hy-
ror. 
 
C 4004 Yrkesutbildning 
 
 2.633 € har betalts till Suupohjan koulutusyhtymä i enlighet med grundavtalets 
22 §, det är fråga om en betalningsandel om 5 % på anställd lärares lön. Netto-
behållning: 609 €. 
 
C 4005 Förskoleundervisning 
 
Budget 2014 externa och interna kostnader och intäkter: brutto 737.660 €, 
intäkter 490 €, netto 737.170 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2014: överskridning: -20.832 €, vilket främst 
beror på ökat behov av skolgångsbiträdestjänster. 
 
 
 

§ 17, BILDN 2015-03-18 19:00 Sida 6



 
 
C 4006 Morgon- och eftermiddagsvård 
 
Budget 2014 externa och interna kostnader och intäkter: brutto 333.970 €, 
intäkter 87.000 €, netto 246.970 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2013: behållning: 53.674 €, vilket beror på 
mera intäkter än förväntat samt  en effektiv styrning av kostnaderna. 
 
C 4007 Barnomsorg 
 
Budget 2014 externa och interna kostnader och intäkter: brutto 4.459.550 
€, intäkter 580.020 €, netto 3.879.530 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2014: behållning: 50.526 €. Den externa be-
hållningen beror till stor del av mera intäkter än beräknat, 60.135 €. Betalnings-
andelarna till FPA blev högre än förväntat med en överskridning om - 22.670 €. 
De interna kostnaderna överskreds med totalt - 47.514 €.  
 
Bildningsnämndens totalbudget 2014 externa och interna kostnader och 
intäkter: brutto 16.117.680 €, intäkter 1.000.700 €, netto 15.116.980 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2014, behållning för hela sektorn: 323.107 €.  
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2014 finns som bilaga A. Den 
är uppdelad enligt resultatområden och förutom de ekonomiska resultaten så 
utvärderas även de av stadsfullmäktige fastställda målen för år 2014 i textform 
där både verbala målsättningar och ekonomiska målsättningar utvärderas. 
 
Bildningsnämnden gör ett gott bokslut tack vare ökade intäkter, delvis minska-
de interna kostnader samt en stram budgethållning från alla sektorers sida. 
Tack vare rektorernas budgetdisciplin samt den allmänna respekten för stadens 
ekonomiska läge har kostnaderna hållits nere där det bara har varit möjligt. För 
detta skall personalen ges erkänsla. 
 
De fastställda målen för bildningsnämnden uppnås till största delen och det 
finns en god grund att bygga vidare på inför kommande utmaningar både vad 
gäller kostnader och verksamhetsförändringar. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter godkänna bilagda verksamhetsberättelse för rä-
kenskapsåret 2014 för de resultatområden som underlyder bildningsnämndens 
ansvarsområde.  
 
Verksamhetsberättelsen vidarebefordras till stadsstyrelsen för fortsatt behand-
ling. 
 
 

Beslut: 
      Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
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Bildningsnämndens dispositionsplan 2015 efter budgetändring 
 
Bilaga A - B 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 

Bildningsnämnden behandlade budget 2015 och verksamhetsplan 2015-2017 
vid sitt sammanträde 22.10.2014. Verksamhetsplanen för 2015-2017 konkreti-
serar till stor del förnyandet av timplanen och läroplanen. Fortsatt tyngdpunkt 
har fortfarande satsningarna inom barndagvården p.g.a. det stora trycket på 
daghemsplatser och den framtida utformningen av daghemsnätet i centrumom-
rådet. Trollebo daghem har nu etablerat sin verksamhet i kommunal regi sedan  
räkenskapsåret 2014. Trollebo har fått nya utrymmen och fortsättningsvis sane-
ras de gamla utrymmena. 
 
Stadsfullmäktige behandlade och godkände budget 2015 och ekonomiplan 
2015-2017 vid sammanträde 15.12.2014, men, stadsfullmäktige beslöt också 
vid sitt sammanträde 15.12.2014 att ”om den i budgeten ingående statsandelen 
på 2,15 miljoner euro för ändrad språkstatus inte erhålls bör nämndernas bud-
geter balanseras med ca 1,3 milj. euro så att räkenskapsperiodens underskott 
inte överskrider den ursprungliga budgetramen som uppvisade ett underskott 
på 1,4 milj. euro”. Eftersom statsrådet inte godkände stadens anhållan om änd-
rad språkstatus före 31.12.2014, då stadens beslut på grund av besvär inte 
vunnit laga kraft, kunde staden inte erhålla ökad statsandel för ändrad språk-
status år 2015. Därför beslöt stadsfullmäktige om en budgetändring vid sam-
manträde den 2 februari 2015. 
 
Bildningsnämndens kostnadsbudget externa och interna kostnader var ur-
sprungligen brutto 16.798.440 € för budgetåret 2015, nettobudget, externa och 
interna kostnader var 15.766.390 € därtill kommer  avskrivningarna på 119.690 
€, totalt netto 15.886.080 €.  
 
Balanseringen för bildningssektorns del gick ut på att stödundervisningen skärs 
ned med 8 vt från 1.2.2015, motsvarande 11.000 €. Timresursen skärs ned 
med 30 vt från och med 1.8.2015, motsvarande 21.500 €. 5% skars av bild-
ningssektorns alla förnödenheter motsvarande 21.990 €. 30% skars av alla 
kursavgifter och kursresor motsvarande 11.030 €. Därtill skars 2.480 € av ex-
perttjänster; totalt 68.000 €.  Den bokföringstekniska posten clearing för stats-
andelar, grundläggande utbildning kunde justeras nedåt med 82.250 € på kost-
nadsidan, statligt beslut i frågan kom efter budgetbehandlingen i de olika förtro-
endeorganen. Däremot har de internt fördelade ADB-kostnaderna som ur-
sprungligen var 369.630 € efter genomgång och omfördelning mellan stadens 
sektorer justerats till 282.140 €  för bildningssektorns del. 
 
I Bilaga A ingår i sammandrag de slutliga siffrorna (externa och interna kost-
nader) för bildningsnämndens verksamhet 2015. Balanseringen har i praktiken 
betytt en genomgång av hela budgetunderlaget med ändringar på lägsta nivå, 
en mycket arbetskrävande process för en stor sektor med många ansvarsom-
råden. Ändringarna har förts in i det grundmaterial som bildningsnämnden be-
handlade vid sitt sammanträde 22.10.2014. Mappen med ändringar i 131 sidor 
siffermaterial på lägsta nivå tas med till sammanträdet som underlag för ev. de-
taljfrågor. 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden fastställer den slutliga dispositionsplanen för 2015 i enlighet 
med Bilaga A. 
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Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Eftersom utbildningen åläggs ta bort timresurs samt minska på övriga kostna-
der har bildningsdirektören sett över behovet av resursklass åk 7-9 framöver. 
Resursklassen har varit placerad vid Söff och bildningsnämnden har köpt tjäns-
ter av Söff för undervisning och administration av klassen.  
 
I dagsläget går sju elever i klassen men bara en elev har placerats i klassen på 
basen av de kriterier som används när ett byte av skolform har diskuterats med 
elever och vårdnadshavare. De övriga eleverna på klassen har hänvisats dit ef-
tersom de kommit till Närpes mitt i ett läsår, med inga eller ringa kunskaper i 
svenska språket. Det har funnits utrymme och resurser att ta hand om dessa 
elever inom resursklassens ramar.  
 
Kostnaderna för köptjänster av resursklassen har hittills varit acceptabla efter-
som kostnaderna har delats mellan eleverna i resursklassen och åk 10. Men ef-
tersom åk 10 har haft endast en elev detta läsår har kostnaderna för resurs-
klassen stigit så pass mycket att det inte längre är ekonomiskt försvarbart.  
 
Resursklassens elever integreras enligt förslaget i åk 7-9 inkommande läsår 
där grupper finns färdigt för både svenska som andra språk, undervisning i is-
lam, specialundervisning och stödundervisning. 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden fastställer den slutliga dispositionsplanen för 2015 i enlighet 
med Bilaga A. 
 
Bildningsnämnden godkänner textändringen i verksamhetsplanen för den 
grundläggande utbildningen i enlighet med Bilaga B. 
 
 

Beslut: 
      Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 

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

 

§ 18, BILDN 2015-03-18 19:00 Sida 10



Bildningsnämndens delegeringsbeslut 
 

Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämnden bör enligt Förvaltningsstadgan i Närpes stad till stadsstyrel-
sen inkomma med ett uppdaterat delegeringsbeslut årligen. 
 
Bildningsnämndens delegeringsbeslut finns som bilaga A. Inga förändringar har 
gjorts från att nämnden tillställde stadsstyrelsen delegeringsbeslutet den 
12.2.2014 § 8. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter tillställa stadsstyrelsen förteckning över nämndens 
delegeringsbeslut. 
 

 
Beslut: 

 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 

 
 

--------------- 
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Godkännande av timresurs för läsåret 2015-2016 för den grundläggande 
utbildningen 

 
 Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid en rektorskonferens hösten 2014 tillsattes en timresursarbetsgrupp. Ar-
betsgruppen består av rektorerna Mikael Bernas, Staffan Holmberg och Göran 
Småros. Arbetsgruppens uppgift är att fördela de timmar som finns inför läsåret 
2015-2016 på ett ändamålsenligt och jämlikt sätt i enlighet med 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 2015 samt planeperioden 2016-2017.  
 
Alla skolor gör en pedagogisk planering där de bedömer behoven för inkom-
mande läsår. För läsåret 2015-2016 äskar skolorna inom den grundläggande 
utbildningen om totalt 1966 vt. I dessa timmar ingår allt förutom skjutsövervak-
ningen. 
 
Timresursarbetsgruppens förslag landar i enlighet med bildningsdirektörens di-
rektiv på 1.884 vt (Bilaga A). Detta är en minskning från föregående år. Detta 
beror på stadsfullmäktiges beslut om att balansera bildningsnämndens ekono-
mi med 30 vt. Av dessa 30 vt står grundläggande utbildning samt specialunder-
visningen för 24 vt i enlighet med elevproportionerna mellan den grundläggan-
de utbildningen och gymnasieutbildningen.   
 
Närpes stad har av Undervisnings- och kulturministeriet beviljats 22 vt för del-
ning av stora grupper. Dessa timmar är inte insatta i den ordinarie timresursen 
utan syns i Bilaga A som en skild fördelningsspalt. Dessa 22 vt har fördelats 
mellan skolor som har de största klasserna eller behov av resurslärare i enlig-
het med ministeriets direktiv.  
 
Om man räknar ihop den ordinarie timresursen samt specialunderstödet så blir 
slutsumman 1906 vt. Både åk 1-6, åk 7-9 samt högstadiet minskar i vt. 
 
Rektorsmötet behandlade timresursen för 2015-2016 den 12.3.2015. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter godkänna timresursen för den grundläggande ut-
bildningen för läsåret 2015-2016 i enlighet med bilaga A. 
 

Beslut: 
      Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 

--------------- 
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Lediganslående av ordinarie lärartjänster 
 

 Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Inom den grundläggande utbildningen i Närpes stad finns det timlärar-, klasslä-
rar- och ämneslärartjänster som kan besättas ordinarie från den 1.8.2015.  
 
Tjänster: 
 
1) 0206 Ämneslärare i engelska samt modersmål och litteratur, Närpes hög-

stadieskola 
 

2) 0207 Ämneslärare i engelska och finska, Närpes högstadieskola 
 

3) 0212 ämneslärare i matematik, fysik och kemi, Närpes högstadieskola 
 

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

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

6) 0055 klasslärare med initialplacering vid Mosebacke skola 
 

7) 0063 klasslärare med initialplacering vid Stenbackens skola 
 

8) 0118 Speciallärare, Västra Närpes skola 
 

9) 0130 Speciallärare, Yttermark skola 
 

10) Timlärare ordinarie, Pjelax skola 
 

11) Timlärare ordinarie, Mosebacke skola 
 

  
Utöver dessa tjänster finns det inom grundläggande utbildning och gymnasiet 
behov av timlärare och vikarier. Det är enligt förvaltningsstadgan och delege-
ringsbeslut redan ålagt bildningsdirektören att anställa dessa. 
 
Eftersom det inom bildningsnämndens verksamhetsområde finns många utma-
ningar framöver vad gäller ekonomi, ny timplan, andra stadiets utbildningsfi-
nansiering och dess framtid kan det vara klokt att inte besätta så många tjäns-
ter ordinarie just nu. Våren 2016 är den nya timplanen godkänd och då vet 
bildningsnämnden vilken tjänstestruktur som behövs inom bildningen i Närpes 
framöver. Detta rör tjänsterna 1,2,4,5,10 och 11. 
 
Om nämnden för fri bildning besluter avsluta påbyggnadsutbildningen finns det 
ordinarie personal som bör placeras inom den grundläggande utbildningen var-
för tjänsterna 8-9 inte lediganslås ordinarie i detta skede. Eventuellt kan en av 
tjänsterna lediganslås senare i vår. 
 
Det kunde således vara lämpligt att endast besätta tjänsterna 3,6 och 7 ordina-
rie inför läsåret 2015-2016. Detta för att säkerställa att den personal som vi an-
ställer ordinarie nu finns det behov för även efter att den nya timplanen och lä-
roplanen träder i kraft 1.8.2016 samt att eventuella reformer av andra stadiets 
utbildning och dess finansiering har klarnat lite mera under år 2015. Den grund-
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läggande utbildningen och gymnasieutbildningen har en del gemensamma lära-
re vilka alla påverkas av till exempel ett regiongymnasium. 
 
Inom bildningsnämnden finns det idag fem personer som innehar en timlärar-
tjänst ordinarie. Ytterligare finns det två vakanser som ordinarie timlärare. Med 
tanke på eventuella nedskärningar i den nya timplanen samt i övrigt ett ostabilt 
ekonomiskt läge bör nämnden beakta att man inte borde utöka antalet ordinarie 
timlärare eller besätta de nu lediga tjänsterna som ordinarie timlärare. Man kan 
även lediganslå klasslärartjänsterna 0055 och 0063 internt att sökas bland dem 
som idag innehar en ordinarie timlärartjänst. Målet bör vara att vi under inga 
omständigheter behöver säga upp personal i samband med revidering av tim-
planen.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter lediganslå följande tjänst externt: 
 
- 0212 ämneslärare i matematik, fysik och kemi, Närpes högstadieskola 

 
 

Bildningsnämnden besluter lediganslå följande tjänster internt bland de ordina-
rie timlärarna: 

 
- 0055 klasslärare med initialplacering vid Mosebacke skola 

 
- 0063 klasslärare med initialplacering vid Stenbackens skola 
 
 
Bildningsnämnden besluter delegera till bildningsdirektören att lediganslå even-
tuella övriga tjänster externt som blir lediga fram till 30.6.2015. 
 

 
Beslut: 

 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 

--------------- 
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Beviljande av avsked / Stefan Mannsén 
 
Bilaga A 

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Ämneslärare Stefan Mannsén har till bildningsnämnden inkommit med anhållan 
om avsked från sin tjänst 0212 ämneslärare i matematik, fysik och kemi från 
den 1.8.2015 med anledning av att han uppnår ålderspension (Bilaga A). 
 
Stefan Mannsén anhåller även om befrielse från uppdraget som vicerektor för 
Närpes högstadieskola. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden beviljar Stefan Mannsén avsked från tjänsten 0212 ämnes-
lärare i matematik, fysik och kemi från den 1.8.2015 med anledning av att han 
uppnår pensionsåldern. 
 
Bildningsnämnden uppmanar direktionen för Närpes högstadieskola att innan 
den 1.8.2015 välja en ny vicerektor. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Beviljande av avsked / Gun Häggqvist-Wester 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Klasslärare Gun Häggqvist-Wester har till bildningsnämnden inkommit med an-
hållan om avsked från sin tjänst 0063 klasslärare från den 1.8.2015 med anled-
ning av att hon uppnår pensionsåldern (Bilaga A). 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden beviljar Gun Häggqvist-Wester avsked från tjänsten 0063 
klasslärare från den 1.8.2015 med anledning av att hon uppnår pensionsåldern. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Till kännedom 
 

Bilaga A 
 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

1. KI från direktionen vid Västra Närpes skola 10.2.2015 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar punkt 1 till kännedom. 
 
 

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, §17, §24 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §18, §19, §20, §21, §22, §23 
 
 
 
 
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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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: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@om.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 
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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