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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 Tony Wesander och Anders Norrback samt fast-
ställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet den 19.5.2015 och hål-
les till allmänt påseende 28.5.2015. 
 
----- 
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Budgetjämförelse för bildningsnämnden per april månad 2015 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
Enligt förvaltningsstadgan § 77 4 mom. skall nämnderna årligen delge stadssty-
relsen rapporter över verksamhetens och budgetens utfall per 30.4. och 31.8.  
 
När det gäller den kontinuerliga budgetuppföljningen tillställer ekonomichefen 
skolornas rektorer budgetrapporter månadsvis för alla deras ansvarsområden. 
Barnomsorgschefen sköter rapporteringen till daghemmen. 
 
Bildningsnämndens bruttokostnader interna och externa kostnader uppgår till 
16.560.700 € för budgetåret 2015. Bildningsnämndens underordnade enheter 
producerar i princip alla tjänster inom nämndens regi förutom de tjänster som 
medels stadens verksamhetsbidrag produceras av  Päivis (14 platser), Björnef-
tis (ca 30 skolbarn, åk 1 och 2) samt för elever i specialskolor och skolor i fins-
ka kommuner. Egen verksamhet produceras inom: barndagvård: 380 barn, för-
skolor: 96 barn, morgon- och eftermiddagsvård 8.607 vårddagar för förskolbarn 
och 10.064 vårddagar för skolbarn, grundläggande utbildning  årskurser 1-6: 
504 elever,  Närpes högstadieskola 270 elever samt  Närpes gymnasium 123 
elever. Antalet anställda inom hela bildningssektorn är 251. Bildningsnämnden 
har således ett direkt operativt budgetansvar och beslutanderätt gentemot barn 
och unga i Närpes stad när det gäller service inom dagvård och utbildning. 
 
Eftersom de internt fördelade Adb-kostnaderna för bildningssektorn, 282.140 € 
ännu inte fakturerats samt de interna bespisningstjänsterna fakturerats per 
mars 2015 biläggs ekonomirapporter som visar användningen av externa bud-
getmedel.   
 
Lönerna är bokförda per 30.4.2015. 
 
Som teoretisk användning kan procentenheten 33,33% användas som en rikt-
givande jämförelsegrund, beräknat som om intäkterna och kostnaderna skulle 
förverkligas jämnt månadsvis.     
 
För hela bildningssektorn är de externa bruttokostnaderna per april 2015, 
31,2%. 
 
Detaljerade siffror och grafik framgår av Bilaga A hela bildningsnämnden, 
samt bilagor A1- A6 för huvudansvarsområdena. 
 
C 4001 Förvaltning och gemensamma uppgifter, Bilaga A1: 
 
Bruttokostnaderna, externa per april har förverkligats till 27,1%. Intäkterna är i 
stort i linje med budgeterat. Skolskjutsarna betalas och bokförs retroaktivt så till 
denna del har vi kostnader enbart för tre månader och användningsprocenten 
är 27,3%.  Elevtransporternas andel av detta ansvarsområde är 73% . 
 
C4002 Grundläggande utbildning, Bilaga A2: 
 
Bruttokostnaderna, externa för den grundläggande utbildningen är  31,4 %. Det 
är en stor utmaning för en sektor med många anställda. I bokslutet 2014 kunde 
bl.a. noteras höga vikariekostnader. Trenden med korttidsvikarier fortsätter. 
Användningen av personalkostnader är 31,9 % per april 2015. 
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Närpes stad har i dagsläget två flyktingklasser i Yttermark. I klassen 1-6 finns 
12 elever och i klassen åk 7-9  8 elever. På grund av arbetskraftsinvandring har 
ytterligare  en språkklass öppnats i Pjelax för arbetsinvandrares barn. I detta 
skede finns 5 elever i denna klass. För språkklassen i Pjelax finns inga medel i 
budget 2015. Vid sammanträde i samband med budgetjämförelsen per augusti 
2015 måste senast den ekonomiska delen av denna nya service utvärderas. 
 
Statsfinansieringen av olika utvecklingsprojekt fortsätter inom den grundläg-
gande utbildningen, det betyder att intäkter kvittas mot utgifter i motsvarande 
mån. 
 
C4003 Gymnasieutbildning, Bilaga A3:  
 
Bruttokostnaderna, externa för gymnasieutbildning är 31,6%,  personalkostna-
derna har en användning på 31,4%. I rapporten för huvudansvarsområdet 
gymnasieutbildning ingår även projektet Vi7+ såväl på intäkts- som på kost-
nadssidan.  
 
Timresursen från höstterminen 2015 kommer ytterligare att skäras med 7 vt 
jämfört med nivån under vårterminen 2015. 
 
C 4005 Förskoleundervisning, Bilaga A4: 
 
Bruttokostnaderna, externa, 32,8 % samt personalkostnader 33,9 % visar en 
oroväckande tendens och tillåter inga som helst resursförhöjningar från höst-
terminens början.  
. 
C 4006  Morgon- och eftermiddagsverksamhet, Bilaga A5: 
 
Bruttokostnaderna, externa, 35,4% , personalkostnader 34,5% , dvs. över me-
deltalet, men också intäkterna har motsvarande utveckling 41,6%. Siffrorna vi-
sar att morgon- och eftermiddagsvåren är en efterfrågad verksamhet för famil-
jer i Närpes stad.  
 
C 4007 Barnomsorg, Bilaga A6: 
 
Bruttokostnaderna, externa för barnomsorgen visar på 31,4 % personalkostna-
derna som helhet visar en användningsprocent på 31,9 % vilket är relativt bra 
med tanke på en sektor som har ett ständigt tryck på grundservice. 
 
På intäktssidan kan noteras att barnomsorgen hittills följer de budgeterade 
vårdavgifterna. Men här skall även noteras att intäkterna är bokade för tre må-
nader 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden antecknar budgetjämförelserna och redogörelserna samt   
delger stadsstyrelsen budgetläget per 30.4.2015 i enlighet med förvaltnings-
stadgans 77 §. 
 
 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars’ förslag: 
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Bildningsnämnden antecknar budgetjämförelserna och redogörelserna samt   
delger stadsstyrelsen budgetläget per 30.4.2015 i enlighet med förvaltnings-
stadgans 77 §. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av skolornas och förskolornas skjutsplaner 2015-2016 
 
Bilaga A-K 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
I förvaltningsstadgan § 43 p.12 stadgas att bildningsnämnden skall godkänna 
skolornas skjutsplaner. Skjutsplanerna utarbetas av rektorerna. Anvisningar om 
uppgörandet av skjutsplanerna framgår av bilagor A och B. Inför nästa läsår har 
fortsättningsvis extra fokus satts på att få utrett vilka förskolelever och elever i 
årskurs 1 och 2 som skall delta i morgon- eftermiddagsvård eller inte. Skjutsrät-
ten för dessa grupper gäller enbart för hem-skola-hem och inte hem-
morgonvård-eftermiddagsvård-hem.  
 
Lagstiftning / skolresor 
Enligt grundskollagen 1998/628 § 32 Skolresor, mom. 1, gäller följande för an-
ordnandet av skolresor:  
En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har 
längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i förskoleun-
dervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervis-
ningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om barndagvård till försko-
leundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervis-
ningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleunder-
visningen hem eller till dagvården. En elev i grundläggande utbildning, påbygg-
nadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri transport också när 
den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra 
omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri 
transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. 
(19.12.2003/1139) 
  
Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mom. får med väntetider inbe-
räknade ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar 
har fyllt 13 år eller om eleven får sådan specialundervisning som avses i 17 § 2 
mom. får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. 
 
Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än den 
som avses i 6 § 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdnad-
shavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. 
(19.12.2003/1139)  
 
Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att en kommun skall ordna gratis skolskjuts 
för grundskolelev som går i sin närskola och som har minst 5 km och över 5 
km, enkel väg. En kommun skall även ordna gratis skolskjuts om skolvägen är 
alltför svår, ansträngande eller farlig för elev med beaktande av elevens ålder. 
 
De lagstadgade skolskjutsarna gäller hemmet-skolan-hemmet, rakaste vägen. 
Hemmet betyder den plats där eleven är varaktigt mantalsskriven, Vid delad 
vårdnad så är det blott och enbart mantalsskrivningsadressen som gäller. Det 
finns högsta förvaltningsdomstolens beslut på detta. 
 
Kommunalt beslut i Närpes stad årskurser 1-6, 3 km 
I Närpes stad har fullmäktige fattat beslut om att för elever i årskurs 1-6 med en 
skolväg på minst 3 km och över 3 km skall anordnas gratis skolskjuts till och 
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från sin närskola. Från och med 1.1.2009 gäller den kommunala skjutsrätten 
även årskurser 4-6, enligt Närpes stadsfullmäktiges beslut. 
 
Skjutskriterier, utbildningsnämndens kompromiss 17.4.2007 
Vid sammanträde 17.4.2007 godkände utbildningsnämnden kriterier för bevil-
jande av skolskjuts i Närpes stad. Det är fråga om en kompromiss mellan Kou-
luliitus program och Kjell Dahlviks utlåtande om trafikfarliga vägar 1986. "Koulu-
liitu" är ett dataprogram som utarbetats av kommunikationsministeriet, Vägför-
valtningen och kommunförbundet. Programmet Koululiitu används allmänt i 
landet vid bedömningen av trafiksäkerhet för skolvägar. 
 
På basen av grundskollagens stadganden om skolresor, det kommunala beslu-
tet årskurs 1-6, 3 km samt modifierade skjutskriterier med Koululiitu som grund  
har rektorerna utarbetat skjutsplaner som utgör underlag för upphandlingen av 
skolväsendets skolskjutsar för elever i den grundläggande utbildningens års-
kurser 1-6.  
 
För rätt till förskolskjutsar tillämpas en kommunal gräns om 2 km, dessutom 
följs Koululiitus skjutsprogram. 
 
För Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium gäller 5-kilometers grän-
sen, förutom på basen av läkar- och psykologintyg. 
 
För förskolornas del samt för elever i åk 1 och 2 bör de verkliga skjutsrätterna 
ännu kontrolleras när verksamheten kommit i gång, eftersom rektorerna inte 
med exakthet fått information av vårdnadshavarna huruvida förskolele-
ver/elever åk 1 och 2 verkligen kommer att delta i morgon- och eftermiddags-
verksamhet eller inte.  
 
Skjutsplanerna biläggs (Bilagor C-K).   
 

 
Ekonomichefens beredningsförslag: 

Bildningsnämnden  
- godkänner skolornas skjutsplaner (Bilagor C-K) som uppgjorts av rektorerna 
  som underlag för upphandling av skolskjutsar inför läsåret 2015-2016. 
-önskar en genomgång av förskolelevernas och skolelevernas i åk 1 och 2 slut-
liga skjutsrätt när läsåret kommit i gång, med eventuella taxajusteringar. 

 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars’ förslag: 
Bildningsnämnden  
- godkänner skolornas skjutsplaner (Bilagor C-K) som uppgjorts av rektorerna 
  som underlag för upphandling av skolskjutsar inför läsåret 2015-2016. 
-önskar en genomgång av förskolelevernas och skolelevernas i åk 1 och 2 slut-
liga skjutsrätt när läsåret kommit i gång, med eventuella taxajusteringar. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
--------------- 
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Beviljande av bidrag / Hem och Skola i Närpes r.f. 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Föreningen Hem & Skola i Närpes r.f. har till bildningsnämnden inlämnat en 
anhållan om bidrag för verksamheten (Bilaga A). Föreningen äskar om 600 
euro för att kunna stödja olika aktiviteter som ligger föreningens intresse nära. 
 
Bildningsnämnden brukar årligen ge ett mindre verksamhetsbidrag till förening-
en från momentet bidrag till sammanslutningar i nämndens budget. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter bevilja Föreningen Hem & Skola i Närpes r.f. 600 
euro i verksamhetsbidrag. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkänd enhälligt förslaget. 
 
--------------- 
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Utlåtande om motion om duschdraperier i skolorna i Närpes / Johanna 
Borg 

 
Bilaga A 

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Stadsfullmäktigeledamot Johanna Borg inlämnade vid stadsfullmäktiges sam-
manträde den 27.4.2015 en motion angående duschdraperier i skolorna i När-
pes (Bilaga A). 
 
I motionen framkommer en önskan om att duschdraperier installeras i skolorna 
så att eleverna kan duscha utan att känna sig osäkra. 
 
I läroplanen för den grundläggande undervisningen i Närpes står bland annat 
följande då det gäller gymnastikundervisningen: 
 
 I åk 1-2 finns inom gymnastiken området hälsa där ett delmål är att lära 

 sig grundläggande hygien. 
 I åk 3-6 finns inom gymnastiken området hälsa där ett delmål är att sköta 

 sin hygien efter idrottsutövningen. I kriterierna för bedömning ingår bland 
 annat att man skall duscha efter gymnastiklektionen. 

 I åk 7-9 finns som ett kriterie i slutbedömningen av ämnet gymnastik att 
 man sköter sin personliga hygien. Detta innebär att man duschar efter en 
 gymnastiklektion för att sköta om sin personliga hygien.  
 

 
Det är viktigt att eleverna duschar då gymnastiklektionerna försiggår vid varie-
rande tider under skoldagen eftersom grundtanken med gymnastiklektionerna 
är att man skall motionera pulshöjande vilket oftast innebär att eleven svettas. 
Vikt läggs även vid att eleverna byter om både inför och efter gymnastiklektio-
nen så att man inte vistas i svettiga kläder i skolan. Detta hör även till området 
personlig hygien i läroplanen. Omklädningsrummen och duscharna är förstås 
uppdelade enligt kön. 
 
När eleverna går i de lägre årskurserna är det ganska naturligt både att byta 
om och att duscha i samma utrymmen som de andra i klassen. I de högre års-
kurserna i lågstadiet kan det förekomma att elever blir blyga för varandra så att 
det kan upplevas som pinsamt eller rent av jobbigt att behöva byta om eller du-
scha med klasskamraterna. Även i högstadieåldern finns det säkert elever som 
kan uppleva dessa situationer som obekväma. 
 
I någon skola finns det duschdraperier men man både byter om och klär på sig 
efter duschen i de gemensamma utrymmena. Duschbås finns i ngn skola, i 
simhallen och vid Mosedals idrottsområde där elever från skolcentrum ibland 
vistas vilket gör att man får vara lite mera privat.  
 
Under den tid som omklädning och duschning pågår är det viktigt att möjlighe-
ten till övervakning finns från skolans sida. Det är även viktigt att läraren disku-
terar dessa frågor med eleverna och genast reder ut eventuella oklarheter så 
att duschandet inte skall upplevas som en otrygg situation. I högstadiet är över-
vakningen i omklädningsrum och duschar smidigare då man oftast har skilda 
gymnastiklärare för flickor och pojkar.  
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I kontakter med städledaren i Närpes stad framför hon att det inte är önskvärt 
att man anskaffar draperier till duscharna därför att det inte är hygieniskt och 
det ökar på arbetsbördan för städpersonalen. Om man anskaffar draperier skall 
dessa tvättas ofta (i större skolor varje vecka) för att de inte skall mögla eller så 
att bakterier inte börjar växa där. Att sätta upp och ta ned draperierna ökar på 
städarnas arbetsbörda.  
 
I flera skolor skulle det krävas lite större ingrepp om duschdraperier eller 
duschväggar skulle införskaffas eftersom duschutrymmena inte är byggda så 
att man utan ingrepp kan förändra något. Bildningsnämnden kan inte uppskatta 
dessa kostnader. 
 
Från skolornas sida upplevs inte införande av duschdraperier som nödvändigt. 
Ej heller upplevs duschandet i det stora hela som problematiskt. I de fall där lä-
raren blir uppmärksam på att en elev känner obehag inför duschandet efter 
skolgymnastiken bör situationen redas ut och den vuxna finnas där som stöd 
för eleven. Skolorna upplever att eleverna berättar om det i omklädningsut-
rymmena eller duscharna försiggår ett icke-önskvärt beteende. Eleverna berät-
tar antingen åt lärare, skolhälsovården eller kuratorn. Diskussioner förs då ge-
nast med involverade elever. 

 
 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden avger ovanstående redogörelse som svar på motionen. 
 
 

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

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Följande personer har valts till vikarier och timlärare läsåret 2015-2016: 
1. Interimistisk timlärare i huvudsyssla vid Mosebacke skola; 

 Ingela Lindgren 
2. Interimistisk timlärare i huvudsyssla vid Mosebacke skola;  

 Cecilia Österberg 
3. Timlärare i huvudsyssla vid Mosebacke skola;  

 Mari-Sofi Bodman 
4. Interimistisk timlärare i huvudsyssla vid Pjelax skola; 

 Anna-Maria Viklund 
5. Timlärare i huvudsyssla vid Stenbackens skola/Pjelax skola; 

 Sandra Sved 
6. Interimistisk timlärare i huvudsyssla vid Västra Närpes skola; 

 Daniel Korpihalkola 
7. Timlärare i huvudsyssla vid Pörtom skola;  

 Linda Byholm 
8. Timlärare i huvudsyssla vid Övermark skola; 

 Katarina Nordmyr 
9. Timlärare i förberedande undervisning åk 1-6 vid Yttermark skola; 

 Åsa Teir 
10. Förskollärare vid Stenbackens skola; 

 Jenny Nybacka 
11. Interimistisk speciallärare vid Yttermark skola; 

 Ann-Sofi Wilson 
12. Vikarierande speciallärare vid Pjelax skola; 

 Eivor Häggvik 
13. Vikarierande ämneslärare i biologi/geografi vid Närpes högstadieskola; 

 Jenni Klockars 
14. Timlärare i förberedande undervisning åk 7-9; 

 Sara Hertsbacka 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar punkterna 1-14 till kännedom. 
 
 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Anhållan om användande av investeringsbudget / Trollebo daghem 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
I 2014 års budget hade 50.000 euro beviljats för inköp av inventarier till Trolle-
bo daghem. Vid årets slut hade 23.043,70 euro använts av budgeten. Orsaken 
till att inte hela investeringsbudgeten användes var bland annat att alla köpta 
inventarier inte levererades före årsskiftet. Dessutom flyttade verksamheten in i 
det nya daghemmet först i januari 2015 vilket gjorde att man önskade flytta 
fram en del inköp tills man verkat i de nya utrymmena en tid och sett det verkli-
ga behovet av inventarier.  
 
Stadsfullmäktige beslöt i december 2014 att bevilja ytterligare 20.000 euro för 
inköp av inventarier för år 2015 till Trollebo daghem eftersom den gamla delen 
av daghemmet färdigställs först sommaren 2015. 
 
Fram till dags dato har totalt 46.073,96 euro använts av totalt 70.000 euro. 
 
För att kunna göra de beställningar av inventarier som behöver göras till den 
renoverade delen av daghemmet som skall tas i bruk 3.8.2015 äskar bildnings-
nämnden om en tilläggsbudget för investering av daghemsinventarier. Totalt 
utgörs denna summa av 22.000 euro. 
 

Bildningsdirektör: 
Bildningsnämnden äskar till stadsstyrelsen om tilläggsbudget för investering av 
daghemsinventarier på totalt 22.000 euro. 
 
 

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: §35, 136, §37, §40, §41, §42 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §39, 
 
 
 
 
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 
§§ 38    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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