
Lappträsk kommun Datum Paragraf 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 20.6.2022 § 17 
Beslutsprotokoll 

 
 

Ärende HÅGKOMST AV ÖSTRA NYLANDS UNGDOMSFÖRBUND 

 

Årets pjäs "Sju bröder" på Lurens sommarteater har premiär 1.7.2022.  

 

 

Beslut Jag beslutar, att Lappträsk kommun överräcker 100 euro åt Östra Ny-

lands Ungdomsförbund i samband med premiären 1.7.2022. 

 

 

Motivering till beslutet Förvaltningsstadgan 29 §  

 

Kostnader 100 euro 4470 1401 1401  

 

Underskrift  

 

20.6.2022 Jarkko Sorvanto 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Utdrag  

 

Besvärsanvisning: 

Rätt att framställa rättelseyrkande: 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan 

framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 

beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.  

Rättelse i beslutet kan yrkas hos nedan nämnda myndighet: 

 Kommunstyrelsen i Lappträsk 

 Lappträskvägen 20 A 

 07800 Lappträsk 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del 

av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes, eller vid den tidpunkt som 

framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet. 

Vid användandet av normal elektronisk delgivning anser man att parten fått information om beslutet 

den sjunde dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas. 

 

Delgivning till parterna:  

 

Delgivits per brev, överlämnats till posten för transport, datum:___________________  

Per e-post, datum:_____________________ 
 

Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 

den som framstället det. Rättelseyrkandet skall inlämnas till den myndighet till vilken yrkandet fram-

ställs innan tiden för framställande av yrkande går ut.  
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