Anvisningar för sökande av ändring i kommunfullmäktiges beslut
Besvärsförbud
I följande beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 91 § i
kommunallagen.

§ 96 - 97, § 106 - 108 och § 113 - 114

Kommunalbesvär
Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär (KomL § 90):

§ 98 - 105 och § 109 - 112
Anvisning om kommunalbesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över kommunfullmäktiges beslut
Ändring i besluten ovan söks genom besvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i felaktig
ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet
Ändring i beslutet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Besvärstid
Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Delfående
En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den
tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.
Det är möjligt att delge handlingen som ett elektroniskt meddelande med partens samtycke i situationer i vilka vanlig
delgivning kan användas. På grund av att elektronisk kommunikation är så snabb anses delfåendet ha skett den tredje
dagen efter avsändandet, om inte något annat visas.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas då besvärstiden beräknas.
Besvärsskriftens innehåll
I besvärsskriften som ska riktas till besvärsmyndigheten ska anges
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens namn och hemkommun
- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person
har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges i besvärsskriften.
- i besvären ska vidare anges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas
ändringssökanden.
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.
Till besvärsskriften ska bifogas
- det beslut i original eller som kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare tillställts
myndigheten.
Inlämning av besvärsskriften
Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

Helsingfors förvaltningsdomstol
Domstolarnas hus
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
Telefon: 029 56 42000 (växel), Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069
Telefax: 029 56 42079
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi
Tjänstetid: 8.00 - 16.15
Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så
god tid att de hinner fram senast på den sista dagen av besvärstiden före ämbetstidens slut.
På eget ansvar kan besvärsskriften också sändas per telefax eller e-post inom den utsatta besvärstiden. En handling
som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättskipningsmyndigheten så att
handlingen finns tillgänglig för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.
Avgift för behandling av besvären
Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas det hos ändringssökanden ut en behandlingsavgift på 250 euro
i förvaltningsdomstolen. Rättegångsavgiften tas emellertid inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade
beslutet till förmån för ändringssökanden.

