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Ändringssökande  

Ändring i beslut som gäller försäljningstillstånd, tillsynsplanen och taxorna kan sökas i 
enlighet med bestämmelserna om ändringssökande i kommunallagen (365/1995).  

Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen/samkommunsstyrelsen eller en 
nämnd, deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem kan framställa ett 
skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet är ett obligatoriskt förstadium till 
kommunalbesvär. Om rättelse får yrkas i ett beslut kan kommunalbesvär ännu inte 
anföras. 

I kommunen är myndigheter till vilka rättelseyrkande kan framställas kommunstyrelsen 
och nämnderna. Rättelseyrkande gällande ett beslut av kommunstyrelsen eller en 
myndighet som är underställd kommunstyrelsen ska framställas till kommunstyrelsen. 
Rättelseyrkande gällande ett beslut av en nämnd eller en myndighet som är underställd 
nämnden (även en sektion) ska framställas till nämnden. Rättelseyrkande kan framställas 
av part och av kommunmedlemmarna. (I 4 § i kommunallagen definieras vem som är en 
kommunmedlem.)  

I en samkommun är de myndigheter hos vilka rättelseyrkande kan framställas 
samkommunsstyrelsen (utom i samkommuner med bara ett organ) och nämnderna. 
Rättelseyrkande får framställas av part samt en medlemskommun i samkommunen och av 
dess kommunmedlem. 

Genom ett beslut av kommunernas gemensamma organ (värdkommunsmodellen) kan 
även en kommun som ingått avtal och dess kommunmedlemmar ges rätt att framlägga 
rättelseyrkande. 

Rättelseyrkande kan framställas både på laglighets- och ändamålsenlighetsgrund. 
Rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 Kommunalbesvär 

Ändring i beslut som fattats av kommunfullmäktige söks hos förvaltningsdomstolen genom 
kommunalbesvär. Rättelseyrkande kan framställas av part och av kommunmedlemmarna.  

Ändring i beslut som fattats av samkommunsmöte, samkommunsfullmäktige och av 
berörda organ i en samkommun med ett organ söks hos förvaltningsdomstolen genom 
kommunalbesvär. Kommunalbesvär får framställas av part samt en medlemskommun i 
samkommunen och av dess kommunmedlem. 

I beslut som givits med anledning av ett rättelseyrkande som framställts av en 
kommunstyrelse/samkommunsstyrelse eller en nämnd ska ändring sökas hos 
förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. Ändring i ett beslut får sökas genom 
kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats 
med anledning av rättelseyrkandet, får ändring sökas i beslutet genom kommunalbesvär 
också av part och kommunmedlem/medlemskommun i en samkommun och dess medlem. 

Kommunalbesvär får anföras endast på laglighetsgrund: beslutet har kommit till i oriktig 
ordning; den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter; eller 
beslutet strider mot lag i något annat avseende. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 
dagar från delfåendet av beslutet. 
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 Delgivning av beslut 

Parterna får ett protokollsutdrag jämte anvisning om rättelseyrkande särskilt per brev. En 
part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat 
påvisas. 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

Kommunernas gemensamma organs (värdkommunsmodellen) protokoll ska, när det läggs 
fram offentligt, hållas framlagt i alla kommuner som är parter i avtalet. (Kommunallagen 
77 §) 

Innan protokoll för samkommunsstämman/samkommunsfullmäktige/berörda organ i en 
samkommun med ett organ läggs fram ska en kopia av det sändas till kommunstyrelsen i 
varje medlemskommun i samkommunen. (Kommunallagen 85 §) 

Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått del av samkommunens 
myndighetsbeslut den dag då protokollet har lagts fram. i samkommunen. 

 

 


