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Sammanträdesplats 
 
 

 Kommungården 
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Björklund, Eva-Lott 
Broända, Helena 
Byggmästar, Liane 
Byskata, Leo 
Dahlvik, Sören 
Dalvik, Sixten 
Enroth, Carl-Johan kl. 17:09- §42 
Forsberg, Anders 
Granbacka, Andreas 
Hagnäs, Tomas 
Hagström, Elisabeth 
Harju, Kari 
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Lassas, Tuula 
Lindgren, Hans-Erik 
Lindh, Mats 
Ljungberg, Anders 
Myllymäki, Tapani 
Ranta, Anne-Mie 
Salmela, Joel 
Sandstedt, Per-Emil 
Sandström, Hans 
Skullbacka, Bengt-Johan 
Svartsjö, Peter 
Wistbacka, Inger 
Åminne, Malin frånv. § 43 
Åstrand, Ulla-Maria 

 

 

 

Ersättare: 

 
Näse, Adam för Ranta 
Torrkulla, Matias för Hagnäs 

Ahlskog, Mats för Granbacka 
Sandvik, John-Erik för Björklund 

 

 

 

Övriga närvarande: 

 
Brännkärr, Malin kommundirektör 

Bjon, Inger förvaltningschef 
Kjellman, Pamela ekon. och pers.chef- 

kl.18.17 § 44 
Storbacka, Bernt  teknisk chef 
Widjeskog, Tony  bildningschef 

 
Paragrafer: 

 
40-50 §. 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
Bengt-Johan Skullbacka 

Protokollförare: 

 
 
Inger Bjon 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den 13 november 2018 

 
 
Ulla-Maria Åstrand 

 

 
 
Helena Broända 

Protokollet framlagt 
till påseende, 
plats och tid: 
 
Intygar, underskrift, 
tjänsteställning 

Kronoby, den 14 november 2018 

 
 
 
Inger Bjon, förvaltningschef 
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KALLELSESIDA 
 
Utfärdat 
7.11.2018 

 
 
Sida 
5/74 

 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 

Onsdagen den 14 november 2018 
Kommungården 

Ordförande 

 
 
Bengt-Johan Skullbacka 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 

 
 
Inger Bjon, förvaltningschef 
 

Sammanträdestid Måndagen den 12 november 2018, kl. 16:00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
40 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
41 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
42 §. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021       Budgetbehandling 
43 §. SKATTER    Fastställa inkomstskattegräns för år 2019 
44 §. SKATTER    Fastställa procent för fastighetsskatten 2019 
45 §. EKONOMI    Dotterbolagens halvårsrapport till fullmäktige 
46 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER       Ändringar i förvaltningsstadgan 
47 §. AVTAL    Ändring av samarbetsavtal gällande  
  räddningsväsendet 
48 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
49 §. NÄMNDER   Uppdatering av val av medlem och ersättare i  
  regionala räddningsnämnden 
50 §. MOTIONER 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
14.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

40 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till fullmäktiges möte utfärdas i allmänhet av fullmäktiges ordförande eller om hen är 
förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen skall anges om det är fråga om ett elektroniskt 
sammanträde samt den webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet. 
Av kallelsen ska framgå om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sam-
manträde. Kallelsen skrivs på svenska och finska och den ska skickas minst fyra dagar före 
fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt eller plikt att närvara. 
Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på kommunens webbplats. Kallelsen 
kan även sändas elektroniskt 
 
Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 7 november 2018. 
Kallelsen har per post tillställts samtliga ordinarie medlemmar av kommunfullmäktige i enlig-
het med förvaltningsstadgan. Kallelsen finns tillgänglig för både ordinarie medlemmar och 
ersättare i elektronisk form. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden förklarade mötet lagenligt sammankallat och fullmäktige beslutfört. 
 
Kommundirektören anmälde ett ärende angående nytt förslag till medlemmar i rädd-
ningsnämnden. Ärendet ges paragrafnummer 49. 
 
Elisabeth Hagström PRO anmälde om ett antal motioner, vilka behandlas som sista 
paragraf. 
__________ 
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41 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att tillsammans justera protokollet i Kommungår-
den tisdagen den 13 november 2018 kl. 15.00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde enhälligt Ulla-Maria Åstrand och Helena Broända att justera 
protokollet 13 november 2018 kl. 14.00. 
_____________ 
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Dnr: KST 143/2018 
 
 
42 §. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021   Budgetbehandling 

Kst 29.10.2018 §  226 
Ekonomi- och personalchefen: 

Kommunstyrelsen godkände 18.6.2018 § 131 budgetdirektiven för budgeten 2019. Direktiven 
utgick från en nollbudget, det vill säga samma belopp som budgeterats med för 2018 (inklu-
sive ändringar), men nämnderna skulle beakta kommunfullmäktiges beslut om koncentrering 
av verksamheten inom den grundläggande utbildningen. Inlämningstiden för nämndernas 
budget- och ekonomiplanshandlingar var senast 20.9.2018.  
 
Nämndernas förslag har sammanställts och de äskade nettoanslagen för driften år 2019 
uppgår till 38 675 304 € eller 57 398 € mera än den nollbudget som direktiven gällde. 
 
I kommundirektörens förslag, som framläggs för driften år 2019, har nettoutgifterna minskats 
med drygt 57 000 € från de av nämnderna äskade nettoanslagen, vilket delvis beror på 
minskningen av veterinärkostnader via Mellersta Österbottens miljöhälsovård för tekniska 
och miljönämnden. Soite räknar med en minskning av nettokostnaderna med 1 % från år 
2018, vilket också har beaktats i kommundirektörens förslag. Intäkterna för flyktingmottag-
ning har i kommundirektörens förslag beaktats mer realistiskt än ramen, vilken utgick från 
läget 2018. Räddningsväsendet ligger också över sin ram i och med ökade lönekostnader. 
Förslaget ligger således totalt endast 41 € över ramarna. 
  
Inbesparingen av skolindragningar syns genom att kostnaderna för grundläggande utbildning 
minskar varje år ända till ekonomiplanens sista år. Hösten 2019 stängs Påras skola och lika-
så Söderby skola hösten 2020 eller när nya Nedervetil skola står klar.  
 
Kommunal- och fastighetsskatterna finns i budgetförslaget i enlighet med förslaget till styrel-
sen gällande dessa. Skattesatserna föreslås vara oförändrade och kommunalskatteintäkten 
förväntas öka med 4 % jämfört med kommunförbundets oktoberprognos för 2018. Statsande-
larna beräknas minska med knappt 780 000 € från år 2018. Trots nedskärningar i driftsbud-
geten samt bibehållna skattesatser budgeteras resultatet 2019 till -284 527 €, för planeåren 
budgeteras positiva resultat; 2020 276 661 € och 2021 197 661 €. 
 
Investeringarna under budgetåret och planeåren kretsar kring nybygget av Nedervetil skola, 
byggandet av slöjdsalen vid Ådalens skola samt lättrafikleden längs Flygfältsvägen. De 
kommande åren är således investeringstunga trots att de flesta mindre investeringar flyttas 
fram till efter planeårens slut. Efter planeåren kommer också renovering eller nybygge av 
Terjärv skola att ske. Lyft av nya långfristiga lån görs enligt det framlagda förslaget om 5 553 
527 € för 2019, 5 007 339 € år 2020 och 2 654 339 € år 2021. Denna lånetakt gör att kom-
munen efter planeårens slut förväntas ha en skuldbörda på 27,8 miljoner € eller knappt 4 200 
€/invånare. 
 
Kommunstyrelsen behandlar budgeten för år 2019 samt planeåren 2020-2021 i sin helhet, 
det vill säga driftens texter och belopp, resultaträkningen, investeringar, finansieringsdel och 
koncerndel med dotterbolagens målsättningar under budget- och planeåren. I förslaget fram-
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
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kommer nämndernas äskanden om anslag samt kommundirektörens förslag till beviljande av 
anslag, Bilaga 1/42 § av 12.11.2018.  
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner för egen del budget 2019 och ekonomiplanen 2019-2021 enligt 
Bilaga 1/42 § av 12.11.2018 och föreslår för fullmäktige 
 
att Kronoby kommuns budget för 2019 och ekonomiplan för 2019-2021 godkänns. 
att  fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda en kostnadskalkyl och 

ansökan om bidrag för byggande av en konstgräsplan i Kronoby, Fullmäktige för-
binder sig att under 2019 reservera kommunala medel för projektet i enlighet med 
styrelsens beredning 

 
 
Budgetförslaget presenterades och diskuterades, varefter kommunstyrelsen gjorde små ju-
steringar direkt i bilagan. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen och den justerade Bilagan 1/42 § 
av 12.11.2018. 
______________ 
 
Kommundirektören anmälde jäv angående Fastighets Ab Kronoby bostäder och avlägsnade 
sig från sin plats i sammanträdeslokalen i samband med behandlingen av den delen. 
______________ 
 
 
Kfge 12.11.2018 
 
Budgeten och ekonomiplanen presenterades av kommunstyrelsens ordförande och kom-
mundirektören. De ledande tjänstemännen fanns tillgängliga för att ge svar på frågor. 
 
Gruppordförandena gav sina synpunkter på hur budgetarbetet har framskridit. Därefter pre-
senterade ekonomi- och personalchefen resultaträkningen med budgeten 2019, driftsbudge-
ten, skatteförslaget och resultatet närmare. Därefter genomgicks budgetboken sida för sida. 
 
Under diskussionen föreslår Carl-Johan Enroth  byte av texten i rutan mitt på sidan 77 i bud-
getboken. Texten skulle lyda: "Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bere-
da en kostnadskalkyl för byggandet av en konstgräsplan i Kronoby under år 2019. På basen 
av den får tjänstemännen i uppdrag att ansöka om bidrag för förverkligandet av planen. 
Kommunstyrelsen får också i uppdrag att utse en kommitté för att få utomstående medel för 
projektet. Målet är att kommunen står för 50 % av kostnaderna för bygget." Elisabeth Hag-
ström understöder förslaget som omfattas enhälligt. Detta innebär att ett anslag på 125.000 
euro sätts in i investeringsbudgeten 2019 Idrottsanläggningar. 
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BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt emhälligt att godkänna budgeten för 2019 och ekonomi-
planen 2019-2021 enligt den uppdaterade Bilagan 1/42 § av 12.11.2018, där invester-
ingsbudgeten höjts med 125 000 euro år 2019 under Idrottsanläggningar. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda en kostnadskalkyl för 
byggandet av en konstgräsplan i Kronoby under år 2019. På basen av den får tjänste-
männen i uppdrag att ansöka om bidrag för förverkligandet av planen. Kommunstyrel-
sen får också i uppdrag att utse en kommitté för att få utomstående medel för projek-
tet. Målet är att kommunen står för 50 % av kostnaderna för bygget. 
________________ 
 
Kommundirektören anmälde jäv angående Fastighets Ab Kronoby bostäder, Anders Ljung-
berg angående Kronoby Elverk Ab, Adam Näse gällande Kronoby Vatten och Avlopp Ab och 
Terjärv Vatten och Avlopp Ab samt Hans Sandström gällande Terjärv Vatten och Avlopp Ab. 
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Dnr: KST 140/2018 
 
 
43 §. SKATTER   Fastställa inkomstskattegräns för år 2019 

Kst 29.10.2018 § 228 
Ekonomi- och personalchefen: 

Enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska en kommun meddela Skatteförvalt-
ningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen ska fastställas med 
en fjärdedels procents noggrannhet. 
 
Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren 1994-1997 varit 19 %, för åren 1998- 
2013 19,5 %, år 2014 20 %, åren 2015-2016 20,75 % samt år 2017 21,25 %. Kommunfull-
mäktige fastställde 13.11.2017 § 46 skattesatsen för år 2018 till 22,00 %. 
 
Prognosen för nästa år är att statsandelarna kommer att minska drastiskt i storlek, vilket ut-
gör en utmaning för kommunerna.  
 
Budgetförslaget för år 2019 som framläggs till behandling utgår från en bibehållen skattesats 
om 22,00 %. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
 
att  kommunens skattesats för år 2019 fastställs till 22,00 %. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
 
Kfge 12.11.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att fastställa kommunens skattesats för år 2019 
till 22 %. 
_______________ 
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Dnr: KST 141/2018 
 
 
44 §. SKATTER   Fastställa procent för fastighetsskatten 2019 

Kst 29.10.2018 § 229 
Ekonomi- och personalchefen: 

Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäktige 
årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser samtidigt som 
fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatten anges med en 
hundradels procents noggrannhet. Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna 
till Skatteförvaltningen senast den 19 november. 
 

Fastighetsskattesatserna fastställs enligt följande: 
- den allmänna fastighetsskattesatsen ska fastställas till mellan 0,93% - 2,00 % 
- fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostad ska fastställas till mellan 0,41 % - 1,00 % 
- fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader ska fastställas till mellan 0,93 % - 2,00 
% 
- fastighetsskattesatsen för en obebyggd byggplats kan fastställas till mellan 2,00 % - 6,00 % 
- skattesatsen för allmännyttiga samfund kan fastställas till mellan 0,00 och 2,00 % (skatte-
satsen kan fastställas till 0,00 endast genom särskilt fullmäktigebeslut). 
- fastighetsskattesatsen för kraftverk kan fastställas till mellan 0,93 och 3,10 %. 
 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
 

att  den allmänna fastighetsskattesatsen fastställs till 1,10 % (oförändrad), 
att  fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostad fastställs till 0,65 % (oföränd-

rad), 
att  fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader fastställs till 1,30 % (oför-

ändrad), 
att  fastighetsskattesatsen för en obebyggd byggplats fastställs till 4,00 % 
 (oförändrad), 
att skattesatsen för allmännyttiga samfund fastställs till 0,00 % (oförändrad) samt 
att  fastighetsskattesatsen för kraftverk fastställs till 2,85 % (oförändrad) 
 

BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 

Kfge 12.11.2018 
 

BESLUT: 
 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt 
att  den allmänna fastighetsskattesatsen fastställs till 1,10 %, 
att  fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostad fastställs till 0,65 %, 
att  fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader fastställs till 1,30 %, 
att  fastighetsskattesatsen för en obebyggd byggplats fastställs till 4,00 %, 
att  skattesatsen för allmännyttiga samfund fastställs till 0,00 % samt 
att  fastighetsskattesatsen för kraftverk fastställs till 2,85 %  
______________________  
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Dnr: KST 176/2018 
 
 
45 §. EKONOMI   Dotterbolagens halvårsrapport till fullmäktige 

Affärs- och riskhanteringssektionen 8.10.2018 
Ekonomi- och personalchefen: 

Enligt koncerndirektivets punkt 1.1.2 ger kommunstyrelsen fullmäktige halvårsvis en rapport om hur 
dotterbolagens mål har nåtts och deras ekonomiska ställning utvecklats samt en bedömning av den 
kommande utvecklingen och riskerna.  
 

Enligt koncerndirektivet, punkt 10, skall en skriftlig rapport inlämnas till kommunen per 30.4 och 31.8 
gällande utvecklingen av bolagens verksamhet och ekonomi. Affärs- och riskhanteringssektionen be-
handlade 17.9 § 53 kommunens dotterbolags delårsrapporter per 31.8. Samtliga dotterbolag, Kronoby 
Elverk Ab, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Fastighets Ab Kronoby Bostäder, Ab Terjärv Vatten och 
Avlopp samt Fastighets Ab Heimsjöliden hade inlämnat delårsrapporter, Bilaga 1/45 § av 12.11.2018. 
Samtliga dotterbolag har haft en tillfredsställande utveckling under det senaste året. De få negativa 
avvikelser som förekommer kommer att jämnas ut under resten av året.  
 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen 
att dotterbolagens ekonomiska rapporter överförs till kommunfullmäktige för diskussion 

och att rapporterna antecknas för kännedom.  
 

BESLUT: 
Sektionen beslöt i enlighet med förslaget. 
________ 
Kst 29.10.2018 § 234 
 

KOMMUNDIREKTÖREN:  
 

Kommunstyrelsen överlåter dotterbolagens ekonomiska rapporter till kommunfullmäktige och 
föreslår 
att kommunfullmäktige diskuterar rapporterna och antecknar dem för kännedom. 
 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
Kommundirektören anmälde jäv angående Fastighets Ab Kronoby bostäder och avlägsnade 
sig från sin plats i sammanträdeslokalen i samband med behandlingen av den delen. 
_______________ 
 
 
Kfge 12.11.2018 

 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige diskuterade ärendet och antecknade det för kännedom 
_______________ 
Kommundirektören anmälde jäv angående Fastighets Ab Kronoby bostäder i samband med 
behandlingen av den delen.  
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Dnr: KST 103/2018 
 
 
46 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER   Ändringar i förvaltningsstadgan 

KST 18.6.2018 
Förvaltningschefen: 
Kommunens nu gällande förvaltningsstadga godkändes i fullmäktige 23.2.2017 § 10 och trädde i kraft 
från och med 1 juni 2017.  I och med att en stor förändring gjordes senast är det bra med en snabb 
uppdatering för att justera mindre detaljer. En förvaltningsstadga bör också leva med sin tid och i en-
lighet med gällande lagstiftning och blir därför relativt snabbt föråldrad. I och med att en större föränd-
ring gjordes senast, behöver också vissa detaljer i förvaltningsstadgan justeras efter att den nu tilläm-
pats i ungefär ett år. För att hålla förvaltningsstadgan aktuell bör den ständigt uppdateras och detta 
sker mest demokratiskt genom att låta kommunens olika organ ta ställning till den ur synvinklar från 
olika organ. Tillvägagångssättet och tidtabellen kunde vara, att organen ger sina utlåtanden till kom-
munstyrelsen under hösten och att den förändrade förvaltningsstadgan behandlas i fullmäktige i no-
vember. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen sänder ut förvaltningsstadgan med en begäran om förslag till förändringar av den till 
kommunens samtliga nämnder, sektioner och råd med inlämningstid senast den 20 september 2018. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 

_______________ 
  
Kst 29.10.2018 § 230 
 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte den 18.6.2018 att begära in förslag till ändringar i för-
valtningsstadgan av kommunens samtliga nämnder, sektioner och råd med inlämningstid 
senast den 20.9.2018.  
 
Tre utlåtanden kring förändringar kom in; av bildnings- och fritidsnämnden, tekniska och mil-
jönämnden samt tillståndssektionen. En sammanställning av utlåtanden finns i Bilaga 1/46 § 
av 12.11.2018.  
 
Även revisionsnämnden, Kronoby områdesnämnd, Nedervetil områdesnämnd, ungdoms-
fullmäktige och äldrerådet behandlade ärendet på sina respektive möten. De här organen 
hade inget att anmärka på förvaltningsstadgan.  
 
På basen av utlåtandena och praktisk erfarenhet av förvaltningsstadgan har vissa ändringar 
gjorts i förvaltningsstadgan. Ändringarna är markerade i tjock kursiv text i Bilaga 2/46 § av 
12.11.2018.  
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
 
att  förvaltningsstadgan godkänns enligt Bilaga 2/46 § av 12.11.2018 och träder 

ikraft från och med 1.1.2019. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
 
Kfge 12.11.2018 
 
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att ordet dagar byts till vardagar i § 107 på 
sidan 38 i förvaltningsstadgan. Carl-Johan Enroth understöder förslaget. Ordföranden kon-
staterar att det finns två förslag och att omröstning genom namnupprop bör genomföras. Han 
föreslår röstningspropositionen att den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar "ja" 
och den som röstar på Hagströms förslag röstar "nej", vilket godkänns. Rösterna föll 7 ja-
röster, 19 nej-röster, Bilaga 3/42 § av 12.11.2018. Hagströms förslag att kallelsen till fullmäk-
tiges sammanträden skickas minst fyra vardagar före sammanträdet vann. 
 
Elisabeth Hagström föreslår strykning av stycket i § 175 på sidan 54 i förvaltningsstadgan, 
som handlar om minskning av arvode för sammanträde som varar mindre än 30 minuter. 
Anders Ljungberg understöder förslaget. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag 
och att omröstning genom namnupprop bör genomföras. Han föreslår röstningspropositionen 
att den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar "ja" och den som röstar på Hag-
ströms förslag röstar "nej", vilket godkänns. Rösterna föll 5 ja-röster, 21 nej-röster, Bilaga 
4/42 § av 12.11.2018. Hagströms förslag om att stryka minskning av arvode för sammanträ-
de som varar mindre än 30 minuter vann. 
 
Elisabeth Hagström föreslår också en kläm: "Förvaltningsstadgan bör revideras under denna 
fullmäktigeperiod och fastställa nämndernas antal. En utredning om tekniska, miljö och bygg 
bör göras." Tapani Myllymäki understöder förslaget. Klämmen omfattades enhälligt. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände efter omröstningar den uppdaterade förvaltningsstad-
gan enligt Bilaga 2/46 § av 12.11.2018 som träder ikraft från och med 1.1.2019. 
 
Kommunfullmäktige omfattade enhälligt en kläm "Förvaltningsstadgan bör revideras 
under denna fullmäktigeperiod och fastställa nämndernas antal. En utredning om tek-
niska, miljö och bygg bör göras." 
_______________ 
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Dnr: KST 189/2018 
 
 
47 §. AVTAL   Ändring av samarbetsavtal gällande räddningsväsendet 

Kst 29.10.2018 § 232 
Förvaltningschefen: 

Räddningsnämnden i Karleby anhåller om kommunernas utlåtande angående samarbetsav-
talet gällande räddningsverksamheten senast 31.10.2018. 
 

I samarbetsavtalet § 6 för det regionala räddningsväsendet konstateras att: 
"Enligt samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet är kommunernas brandstatio-
ner och andra lokaler och fastigheter i kommunernas ägo. De lokaler som byggs för rädd-
ningsverkets räkning byggs av respektive förläggningskommun och kvarstår i kommunernas 
ägo. Kommunerna överlåter vederlagsfritt de brandstationer som de äger och använder till 
räddningsverket. För underhållet av och driftsutgifterna för fastigheterna svarar den kommun 
som äger respektive fastighet." 
 
Detta innebär att fastighetsutgifterna inte syns i räddningsverkets ekonomi och kommer i 
framtiden att försvaga jämförbarheten hos räddningsväsendets faktiska, behövliga utgifter. I 
budgeten för år 2019 syns räddningsverkets utgifter för hyreskostnaderna och i kommuner-
nas inkomster enligt nollnettoprincipen. 
 
Räddningsnämnden I Karleby föreslår för kommunerna inom räddningsverkets område att i 
samarbetsavtalets § 6 görs ändringar som framgår av Bilaga 1/47 § av 12.11.2018. Enligt 
denna skulle samarbetets § 6 lyda  
"Kommunernas brandstationer och andra lokaler och fastigheter behålls i kommunernas ägo. 
De lokaler som byggs för räddningsverkets räkning byggs av respektive förläggningskommun 
och kvarstår i kommunens ägo. Räddningsverket ska i första hand hyra de lokaler det behö-
ver av kommunerna eller av fastighetsbolagen som ägs av kommunerna. Kommunen kan 
också komma överens om att räddningsverket hyr de lokaler det behöver av en annan aktör 
och då svarar kommunen för dessa kostnader fullt ut inom sitt område.  
För brandstationerna betalas kapitalhyra och driftshyra.  
Räddningsnämnden beslutar om objektiva grunder för fastställandet av hyran om fastighe-
ternas ansvarsfördelning. 
Hyran som räddningsverket betalar till fastighetsägaren är lika stor som ersättningen för fas-
tighetshyran som kommunen betalar inom sitt område till räddningsverket." 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige 
att  kommunen godkänner  räddningsnämndens förslag till ändring av samarbets-  
 avtalet gällande räddningsväsendet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Kfge 12.11.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att godkänna räddningsnämndens förslag till 
ändring av samarbetsavtalet gällande räddningsväsendet. 
_______________ 
Malin Åminne anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
5/87 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
14.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

48 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Soites delårsrapport januari-augusti 2018. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige antecknade delgivningsärendet för kännedom. 
_______________ 
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Dnr: KST 116/2018 
 
 
49 §. NÄMNDER Uppdatering av val av medlem och ersättare i regionala räddningsnämnden 

Kfge 8.6.2017 § 29 
Förvaltningschefen: 

För förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk tillsätter Karleby 
stadsfullmäktige för sin mandatperiod en räddningsnämnd bestående av 11 medlemmar. Av dessa 
skall 4 representera Karleby verksamhetsområde, som består av Karleby och Kronoby. Karleby stad 
har 3 medlemmar och 3 ersättare och Kronoby kommun 1 medlem och 1 ersättare. 
 
Torde komma en ny lag som träder i kraft från 1.1.2019, vilken innebär att ansvaret för räddningsvä-
sendet överförs till landskapen. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår  
att kommunfullmäktige ger förslag till en medlem och en ersättare till räddningsnämnden för 

förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk för man-
dattiden 8.6.2017-31.12.2018. 

 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
 
Kfge 8.6.2017 

 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige föreslår Adam Näse SFP till medlem och Mats Lindh PRO till ersättare i rädd-
ningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk för 
mandattiden 2017-2018. 

_________ 
 
Kst 17.9.2018 
 
Karlebys stadsstyrelse har behandlat valet av ledamöter till den regionala räddningsnämnden 
18.6.2018 och konstaterat att kommunernas förslag inte uppfyller kraven i jämställdhetslagen. Av 
denna orsak har stadsstyrelsen beslutit att återremittera ärendet till avtalskommunerna. Avtalskom-
munerna skall behandla ärendet i fullmäktige och meddela beslutet till Karleby stadsstyrelse senast 
30.9.2018. Kronoby har beviljats tilläggstid till 5.10.2018. 
 
KOMMUNDIREKTÖREN: 
Kommunstyrelsen beaktar kraven i jämställdhetslagen och föreslår  
att  kommunfullmäktige ger förslag till en medlem och en ersättare till rädd-ningsnämnden 

för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk för 
den återstående tiden av mandatperioden.  

 
  
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
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Kfge 1.10.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt föreslå Adam Näse till medlem och Mats Lindh till ersät-
tare i räddningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområ-
dets räddningsverk för den återstående tiden av mandatperioden. 
________________ 
 
 
Kst 12.11.2018 
 
Förvaltningschefen: 

Stadsfullmäktige i Karleby godkände Kronoby kommunfullmäktiges beslutsförslag till med-
lemmar 22.10.2018 § 97 men därefter har Stadsstyrelsen i Karleby vid sitt verkställighetsmö-
te 29.10.2018 § 433 beslutit att inte godkänna Adam Näse och Mats Lindh som medlem och 
ersättare p.g.a. att  de är i arbetsförhållande till nämnden och uppmana fullmäktige att utse 
nya representanter. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att kommunfullmäktige ger förslag till en medlem och en ersättare till räddnings-  
 nämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets   
 räddningsverk för den återstående tiden av mandatperioden. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen  beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
 
Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
 
Kfge 12.11.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt föreslå Fredrik Näse som medlem med John-Erik Sandvik 
som ersättare till räddningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och 
Jakobstadsområdets räddningsverk för den återstående tiden av mandatperioden. 
_______________ 
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50 §. MOTIONER 

- Tapani Myllymäki m.fl.  PRO inlämnade en motion angående anordnande ett informations-
tillfälle för invånare och företagare, dit företrädare för Keliber kallas för att berätta om verk-
samheten, Bilaga 1/50 § av 12.11.2018. 

- Elisabeth Hagström m.fl.  PRO inlämnade en motion angående låneamortering, Bilaga 2/50 
§ av 12.11.2018. 

- Elisabeth Hagström m.fl. PRO inlämnade en motion "En levande 8", Bilaga 3/50 § av 
12.11.2018. 

 
 
BESLUT:  
 
Kommunfullmäktige antecknade motionerna för kännedom och överförde dem för be-
redning. 
______________ 
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BESVÄRSANVISNING 
 

BESVÄRSFÖRBUD 
 

Vad förbudet grundar sig på 
 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 136 § kommunallagen inte anföras över beslutet  
 

Paragrafer: 40-41, 45, 48 och 50 
 

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid  
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  Över beslut som fattats 
med anledning av rättelseyrkan får kommunalbesvär anföras endast av den som framställt 
rättelseyrkande. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet får kommunalbe-
svär anföras av såväl part som kommunmedlem. 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol 
Besvär kan även inlämnas elektroniskt  PB 204, Korsholmsesplanaden 43 
    65101  VASA 
    Fax: 02956 42 760 
    e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
 
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

      Besvärstid 
Kommunalbesvär, paragrafer: 42-44,46-47 och 49   30 dagar 
 
 
Besvärstiden räknas från delfåendet av beslutet. Protokollet är framlagt till påseende 
14.11.2018. 
Förvaltningsbesvär, paragrafer              dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer       dagar 
 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärshandlingarna till Vasa förvaltnings-
domstol skall inlämnas senast kl. 16.15 den dag besvärstiden går ut. 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
5/92 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
14.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 
Besvärsskrift 
 
Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall 
anges 

- ändringssökandens namn, yrke och boningsort och postadress 
- det beslut i vilket ändring söks 
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 
- de grunder på vilka ändring yrkas 

 
Om någon annan person har uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn 
och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och 
det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. 
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 
 
Till besvärsskriften skall fogas 

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärsti-

den har börjat 
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa 

inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. 
 
Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §). 
 
 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista 
dagen före utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självstän-
dighetsdag, första maj, jul- eller midsommardagen eller helgfri lördag får besvärshandlingar-
na inlämnas första vardagen därefter. 
 
 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsända-
rens eget ansvar.  Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram un-
der besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 
 
 
Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av 
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
     
 
 
 
 
 
 
 


