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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 Daniel Dahlbo och Beatrice Kakkuri samt fastställ-
des att protokollet skall justeras i bildningskansliet torsdagen den 8.12.2016 
och hålles till allmänt påseende torsdagen den 15.12.2016. 
 
----- 
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Val av administrativ daghemsledare 
 
Bilaga A-C 

 
Barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom: 

Bildningsnämnden tog vid sitt möte 26.10.2016 §77 (bilaga A) beslut om att 
ändra befattningarna som ansvariga barnträdgårdslärarer vid Pörtom-, Över-
mark- och Yttermark daghem till en gemensam administrativ daghemsledare 
och att de som idag innehar  de ordinarie befattningarna skulle höras och ges 
möjlighet att ge önskemål om vad de helst arbetar med av de ändrade befatt-
ningarna från 1.1.2017. 
 
Hörandetillfällen har hållits 8.11.2016 med Camilla Söderback (Bilaga B) som 
innehar ordinarie ansvarig barnträdgårdslärarbefattning vid Yttermark daghem 
och 9.11.2016 med Emilia Sigg (Bilaga C) som innehar ordinarie ansvarig barn-
trädgårdslärarbefattning vid Övermark daghem. Efter att hörandetillfällenas pro-
tokoll undertecknats av samtliga närvarande kan det konstateras att Camilla 
Söderback är intresserad i första hand av befattningen som administrativ dag-
hemsledare vid Pörtom-, Övermark- och Yttermark daghem medan Emilia Sigg 
slutligen meddelat att hon i första hand är intresserad av befattning som barn-
trädgårdslärare vid Skogsdungens daghem.  
 
Befattningen som administrativ daghemsledare väljs av nämnden medan be-
fattningarna som barnträdgårdslärare vid respektive daghem väljs av barnom-
sorgschefen i enlighet med gällande förvaltningsstadga. 
 
 

Barnomsorgschefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden besluter att: 
Camilla Söderback väljs till administrativ daghemsledare vid Pörtom-, Över-
mark- och Yttermark daghem från den 1.1.2017.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att: 
Camilla Söderback väljs till administrativ daghemsledare vid Pörtom-, Över-
mark- och Yttermark daghem från den 1.1.2017.  
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av arbetsordningen för stadens förskolor och skolor läsåret 
2017-2018 

 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Arbetsdagarna för läsåret 2017-2018 skall fastställas av bildningsnämnden. En-
ligt lagen om grundläggande utbildning § 23 finns det 190 arbetsdagar i läsåret. 
Från läsårets arbetsdagar avdras självständighetsdag, trettondag och första 
maj om dessa infaller på annan vardag än lördag. Det innebär att det i läsåret 
2017-2018 skall ingå 188 arbetsdagar eftersom självständighetsdagen och 1:a 
maj faller bort. 
 
Förslag till arbetsordning för läsåret 2017-2018 finns som bilaga A.  
 
Enligt förslaget skulle läsåret inledas måndagen den 14.8.  Höstlovet infaller 
19-20.10 samt 23.10 och är  tre dagar långt. Ingen skoldag infaller på en lördag 
förutom skolavslutningen den 2.6.2018 som enligt förordningen om grundläg-
gande utbildning alltid skall hållas på en lördag. 
 
Rektorsmötet har den 3.11.2016 behandlat förslaget till arbetsordning. Skolor-
nas kollegier har haft möjlighet att bekanta sig med arbetsordningen. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner arbetsordningen för läsåret 2017-2018 i enlighet 
med bilaga A. 
 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Inskrivning till förskolan inför läsåret 2017-2018 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Inom december månad anvisas alla elever som skall inleda sin förskola hösten 
2017 en närskoleplats. Anvisningen sker via ett administrativt förvaltningsbeslut 
av bildningsdirektören. Beslutet sänds per post till respektive elevs vårdnads-
havare. 
 
För att veta vilka elever som ämnar inleda sin skolgång i förskolan hösten 2017 
bör vårdnadshavarna anmäla sina barn till skolväsendet i januari 2017. Den 
pedagogiska planeringen av läsåret 2017-2018 inleds i februari varför inskriv-
ningen bör ske i slutet av januari. 
 
Anmälan till förskolan sker elektroniskt via stadens hemsida. Om inskrivningen 
via det elektroniska formuläret bereder svårigheter kan man även anmäla sig 
direkt till respektive rektor.  
 
Elever i åk 1 hösten 2017 som inte gått i den kommunala förskolan anmäler sig 
direkt till respektive rektor per telefon på anmälningsdagen. 
 
Ansökningar till sekundär förskola skall ske på samma dagar som inskrivningen 
är så att sista inskrivningsdag även är sista ansökningsdag om sekundärför-
skola. Anhållan görs på en blankett som inlämnas till bildningskansliet. Bild-
ningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 14.2.2011 § 17 att då man be-
viljas plats vid en sekundär förskola beviljas man samtidigt plats vid sekundär-
skolan. Däremot måste man naturligtvis anhålla om att få gå i en sekundär 
skola om man mitt under skoltiden önskar byta skola. 
 
En annons om inskrivningen kommer att ingå i tidningen Syd-Österbotten i mit-
ten av januari. Samma annons samt alla blanketter och kontaktuppgifter finns 
även på stadens hemsida samt vid stadens dagvårdsinrättningar. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
1) Bildningsnämnden besluter att inskrivning av elever till förskolan anordnas 

fredag 26 januari till måndag 29 januari 2017 via stadens hemsida. Bereder 
den elektroniska anmälningen svårigheter kan man skriva in sig till förskolan 
per telefon till respektive rektor den 29 januari 2017. 

 
2) Bildningsnämnden besluter att anhållan om att få börja i en sekundär för-

skola eller sekundärskola sker på för ändamålet fastställd blankett senast 
måndagen den 29 januari 2017 kl. 15.45 till bildningsnämndens kansli i 
stadshuset.  
 

3) Barn som skall börja i åk 1 är automatiskt anmälda till skolan om de gått i 
kommunal förskola. 

 
4) Barn som skall börja i åk 1 och inte har gått i kommunal förskola anmäler 

sig måndagen den 29 januari 2017 till respektive skolas rektor. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
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Beviljande av stipendium ur Ulf Malm’s stipendiefond 
 
Bilaga A-D 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Annons om stipendium har varit införd i tidningen Syd-Österbotten 12.11 2016 
samt på stadens hemsida från den 9.11.2016. Annons och stadga för Ulf 
Malms stipendiefond ingår enligt bilagor A och B. Stadgarna godkändes av då-
varande kommunfullmäktige 21.04.1989. Fonden förkovrades med 12.201,60 
mk i samband med stadsdirektör Gustav Skuthällas 50-års dag. I samband 
med Ulf Malms änka Sigri Malms bortgång förkovrades fonden ytterligare med 
1.046,40 euro. Hösten 2015 har fonden igen förkovrats till minne av Margareta 
Nylund med totalt 1560 euro. 
 
Årets stipendiesumma är maximalt 300 euro, enligt uppgifter från ekonomiav-
delningen. Stipendiesumman har under tidigare år fördelats mellan en, två eller 
tre personer. I bilaga C ingår en förteckning över de sökande. Tidigare bevil-
jade stipendier ingår i bilaga D. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter dela ut ett stipendium á 300 euro ur Ulf Malms sti-
pendiefond åt Dylan Bruggeling. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Beviljande av stipendium ur Gunvor Skogmans stipendiefond 
 
Bilaga A-B 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Senaste läsår tilldelades Yttermark skola stipendium ur Gunvor Skogmans sti-
pendiefond. Stipendiesumman var 300 euro.  
 
En förteckning över utdelade stipendier genom åren finns med som bilaga A. 
 
Stadgarna för Gunvor Skogmans fond (från stadsfullmäktige 29.1.1993) god-
kändes i förnyad form vid stadsfullmäktiges sammanträde 12.12.2005 (Bilaga 
B). 
 
Enligt ekonomikontoret kan stipendiets summa maximalt bli 300 euro detta år. 
 
Gunvor Skogman har meddelat bildningsdirektören att hon önskar nominera 
Närpes specialpedagogiska center till årets mottagare av stipendium ur Gunvor 
Skogmans stipendiefond med följande motivering: 
 
Närpes specialpedagogiska center har i många år arbetat aktivt och fram-
gångsrikt med inkludering och utvecklande av specialundervisningen. De har 
tagit fram en pedagogisk handbok som är till hjälp för alla som jobbar inom 
skolväsendet. Man har utvecklat en testkalender så att alla elever i stadens 
skolor ska ha samma tillgång till utredningar och i förlängningen möjlighet till 
rätt stödinsatser vid rätt tidpunkt. Närpes specialpedagogiska center arbetar 
exemplariskt vad gäller sektoröverskridande arbete och att dela kunskap. Man 
har även utbildat de egna speciallärarna inom olika områden så att alla inte be-
höver vara experter på allt, men att det inom centret finns experter på många 
olika områden. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja Närpes specialpedagogiska center till motta-
gare av stipendium på 300 euro ur Gunvor Skogmans stipendiefond med föl-
jande motivering: 
Närpes specialpedagogiska center har i många år arbetat aktivt och fram-
gångsrikt med inkludering och utvecklande av specialundervisningen. De har 
tagit fram en pedagogisk handbok som är till hjälp för alla som jobbar inom 
skolväsendet. Man har utvecklat en testkalender så att alla elever i stadens 
skolor ska ha samma tillgång till utredningar och i förlängningen möjlighet till 
rätt stödinsatser vid rätt tidpunkt. Närpes specialpedagogiska center arbetar 
exemplariskt vad gäller sektoröverskridande arbete och att dela kunskap. Man 
har även utbildat de egna speciallärarna inom olika områden så att alla inte be-
höver vara experter på allt, men att det inom centret finns experter på många 
olika områden. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads 
skolor 

 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Närpes stad godkände en jämställdhetsplan 2014 var det stadgas att skolorna 
bör uppgöra egna planer för jämställdhet och likabehandling. Samtidigt revide-
rades Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (1329/2014) samt Diskrimi-
neringslagen (1325/2014) där det även stadgas att skolväsendet bör ha planer 
för jämställdhet och likabehandling. I de nationella läroplansgrunderna från 
2014 lyfts även jämställdhet och likabehandling upp på ett mera tydligt sätt än 
tidigare. 
 
Enligt jämställdhetslagen ska jämställdhet mellan könen främjas i all undervis-
ning och utbildning. Diskrimineringslagen säger att utbildningsanordnare och de 
läroanstalter de är huvudmän för ska bedöma hur likabehandling uppnås i de-
ras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling. 
Jämställdhet är en central del av den finländska utbildningens värdegrund.  
 
Målet med jämställdhetsplanen är att främja jämställdhetsarbete och förebygga 
diskriminering i skolan. Alla ska ha samma möjligheter till utbildning och ut-
veckling samt känna sig respekterade och trygga. Innehållet i undervisningen, 
undervisningsmetoderna och -materialet ska stöda jämställdhet.  
 
I Bilaga A finns Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor.  
 
Alla skolor omfattas av den första delen av planen medan var skola för sig skall 
uppgöra den andra delen av planen.  
 
Den skolspecifika delen skall vara 3-årig men utvärderas årligen och kan natur-
ligtvis kompletteras om behov finns.  
Representanter för elevvård och vårdnadshavare kan delta i arbetet vid behov. 
 
I den skolspecifika planen skall man  
- redogöra för jämställdhetsläget i skolan samt identifiera eventuella  

 problemområden 
- redogöra för vilka åtgärder som behöver vidtas för att främja jämställdhet 

 och likabehandling i skolan 
- utvärdera hur åtgärderna har genomförts och vilka resultat man uppnått 
 
Delar ur skolans jämställdhetsplan skall bifogas läsårsplanen årligen för att sä-
kerställa att elever, personal, vårdnadshavare får information om jämställdhets-
arbetet i skolan. Rektorn är ansvarig för att denna information ges.  

 
 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden godkänner bilagda förslag till plan för jämställdhet och lika-
behandling för skolväsendet i Närpes. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
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Val av medlemmar till bildningsnämndens finska sektion 
 Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämnden bör välja en finsk sektion. I Närpes stads förvaltningsstadga 
står att bildningsnämnden väljer fem ledamöter till sektionen samt lika många 
personliga ersättare. Till ordförande i sektionen väljs en ledamot som antingen 
är ordinarie ledamot eller ersättare i bildningsnämnden. Som medlemmar i 
sektionen kan tillsättas andra än medlemmar och ersättare i bildningsnämnden.  
 
Sektionens uppgift blir att fungera som läropliktsmyndighet och svarar för ele-
vernas rättsskydd i de fall som är inom ramen för sektionernas kompetens, ge 
utlåtande till nämnden och övriga organ i frågor som ligger inom sektionens 
kompetens samt sköter samarbete med övriga läroanstalter och skolformer. 
 
Sektionens mandattid är fram till nästa kommunalval. 
 
Vid sitt sammanträde den 26.10.2016 § 79 bordlade nämnden ärendet ef-
tersom ett tillräckligt antal medlemmar inte kunde väljas (Bilaga A). 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja fem (5) personer med personliga ersättare till 
bildningsnämndens finska sektion. 
 
 
 

Beslut: 
Sam Lindén föreslog att följande personer väljs in i den finskspråkiga sektion-
en: 
 
Ordinarie                                            Ersättare 
Beatrice Kakkuri, ordf                        Sam Lindén 
Anders Lång, viceordf.                       Tony Wesander 
Riitta Kentala                                      Lisa Bäckman-Perälä 
Tony Lähdemaa                                  Thorolf Westerlund 
Marja Forsén                                       Lena Lassas 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
-------------- 
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Val av vicerektor vid Yttermark skola för tiden 12.12.2016-4.6.2017 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Yttermark skolas vicerektor kommer ej att vara i tjänst under tiden 12.12.2016-
4.6.2017. För den tiden bör en ny vicerektor utses. 
 
Yttermark skolas lärarkollegium föreslår att speciallärare Sofia Kullberg väljs till 
vicerektor. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja Sofia Kullberg till vicerektor vid Yttermark 
skola för tiden 12.12.2016-4.6.2017. 
 
 

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: §87, §88 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: § 89, §90, §91, §92, §93, §94, 
§95, §96 
 
 
 
 
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. 

§ 9998, BILDN 2016-12-07 19:00 Sida 17



 
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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