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38 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 6 juni 2012. Kal-
lelsen har per post tillställts samtliga medlemmar av kommunfullmäktige och till ersättarna i 
enlighet med fullmäktiges arbetsordning. 
Kungörelsen  om  mötet har varit  anslagen  på  kommunens  anslagstavla  under  tiden 6 – 
14.6.2012 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi. 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 7 juni 2012. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört. 
__________ 
 
   

www.kronoby.fi
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39 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 15 juni 2012, kl. 14.00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg Bernt Storbacka och Leena Furubacka till protokolljustera-
re. 
__________ 
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Dnr: KST 41/2012 
 
 
40 §. BOKSLUT 2011     Information om bokslutet 

Kst 26.3.2012, § 84: 
Ekonomichefen: 
Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Enligt bestämmelserna i kommunallagens 
68 § skall kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av 
mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning 
samt, efter revisionen, förelägga bokslutet för fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet 
hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över 
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 
I den ändrade kommunallagens 8 kapitel 68 a stadgas om när en kommun är skyldig att upp-
rätta ett fullständigt koncernbokslut, som förutom koncernbalansräkningen även omfattar en 
koncernresultaträkning och en finansieringsanalys för koncernen jämte noter. Kronoby kom-
mun uppfyller kriterierna enligt de ändrade bestämmelserna och är skyldig att fr.o.m. 2008 
års bokslut upprätta ett fullständigt koncernbokslut. Kommunens bokslut undertecknas av 
ledamöterna i kommunstyrelsen och av kommundirektören. 
 
Kommunens inklusive affärsverket Kronoby Elverks bokslut för år 2011 visar ett underskott 
på 472 542,24 €. Beloppet bildas av kommunens underskott på 886 324,55 € samt av Elver-
kets  överskott  på  413 782,31 €.  Kommunens  budgeterade resultat uppgick till minus 
2 196 790 €, medan Elverket hade budgeterat ett överskott på 101 600 €. Orsakerna till att 
kommunen kunde uppvisa ett bättre resultat än budgeterat är flera. Skatteinkomsterna inflöt 
1 023 563 € mera än budgeten förutsatte, och statsandelarna inflöt 588 914 € mer än budge-
terat. Elverkets goda resultat beror till stor del på den gynnsamma produktionen och stabila 
marknadspriser vid årets början. 
I kommunens balans per 31.12.2011 uppgår det totala ackumulerade överskottet till 
4 537 006,35 € eller 679 € per invånare. Årsskiftet innan uppgick det ackumulerade överskot-
tet till 744 € per invånare. Vid slutet av år 2011 uppgick lånestocken i kommunen till 1 391 € 
per invånare mot 1 236 € per invånare vid föregående årsskifte. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2011 med därtill hörande verksamhetsberättel-
se och noter. 
Kommunstyrelsens ledamöter och kommundirektören undertecknar bokslutet och överläm-
nar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt till kommunfullmäktige, som tar del av 
bokslutshandlingarna.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt bokslutet för år 2011 med därtill hörande verksam-
hetsberättelse och noter. 
Bokslutet undertecknades och handlingarna överlämnades till revisor och revisionsnämnd 
samt till fullmäktige, som tar del av bokslutshandlingarna. 
__________ 
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Kommunfullmäktiges behandling av bokslutet inleddes av styrelsens ordförande som sedan 
överlämnade den närmare presentationen till ekonomichefen. Kommundirektören samman-
fattade bokslutet med att presentera resultatet från Arttu-kommuninvånarenkäten som visar 
att Kronobys invånare är nöjda med servicen i kommunen.  
Sixten Dalvik, som höll SFP-gruppens anförande, ansåg att skatternas ökning med en miljon 
euro från budgeten var en lyckospark, men att utvecklingen av kostnaderna för specialsjuk-
vården är oroväckande. Dalvik riktade ett tack till politiker, tjänstemän och övriga samarbets-
partners. Även Centerns representant Tapani Myllymäki tackade tjänstemännen för gott ar-
bete och god budgetdisciplin. Leena Furubacka, SDP, tackade kommuninvånarna för ökade 
skatteintäkter och konstaterade att det är positivt att invånarna är nöjda med servicen, som 
ändå kunnat hållas inom budgeten.  
 
BESLUT:  
 
Kommunfullmäktige tog del av bokslutet, diskussionen antecknades för kännedom. 
De godkända bokslutshandlingarna bifogas protokollet som Bilaga 1/40 § av 
14.6.2012. 
__________ 
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Dnr: KST 79/2012 
 
 
41 §. BOKSLUT 2011 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 

Ekonomichefen: 
Enligt § 71 i kommunallagen skall revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksam-
heten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. 
I kommunallagens ovannämnda paragraf stadgas även om kommunens balansräkning visar 
underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av eko-
nomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärds-
programmets tillräcklighet. 
 
Revisionsnämnden har den 31 maj 2012 med stöd av bokslutshandlingarna inklusive verk-
samhetsberättelsen och revisionsberättelsen avgett sin utvärderingsberättelse över hur må-
len för verksamheten och ekonomin uppnåtts. Den detaljerade utvärderingsberättelsen fogas 
till paragrafen som Bilaga 1/41 § av 14.6.2012. 
 
REVISIONSNÄMNDEN FÖRESLÅR: 
 
att utvärderingsberättelsen för år 2011 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Revisionsnämndens ordförande Bernt Storbacka redogjorde för utvärderingsberättelsen. 
Tyngdpunktsområde har under år 2011 varit verksamheten inom tekniska nämnden.  
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige tog del av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2011. 
__________ 
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Dnr: KST 80/2012 
 
 
42 §.  BOKSLUT 2011 Revisionsberättelsen, godkännande av bokslutet samt beviljande av 

ansvarsfrihet 

Ekonomichefen: 
Enligt § 71 i kommunallagen skall revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller gransk-
ningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om. 
OFR, GRM-revisor Anders Lidman, Oy Audiator Ab förordar i sin revisionsberättelse, daterad 
den 31 maj 2012, att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfri-
het för den granskade räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2011. 
 
Revisionsnämnden har den 31 maj 2012 tagit del av revisionsberättelsen som revisorn gett 
för den aktuella räkenskapsperioden. Fullmäktige tar del av revisionsberättelsen, som ingår i 
bokslutshandlingarna. 
 
REVISIONSNÄMNDEN FÖRESLÅR: 
 
att  kommunfullmäktige godkänner bokslutet för år 2011 och 
att  kommunfullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räken-

skapsåret 2011. 
 
 
Efter en genomgång av bokslutsboken föreslår Peter Albäck att ansvarsfrihet beviljas förut-
om åt kommundirektören och styrelseordförande tills ett beslut erhålles från åklagaren på 
den inlämnade förundersökningsbegäran. Tapani Myllymäki understödde förslaget. Fullmäk-
tigeordförande konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Hon 
föreslår att det sker med namnupprop så att den som stöder revisionsnämndens förslag rös-
tar ”ja” och den som stöder Albäcks förslag röstar ”nej”. Omröstningspropositionen godkän-
des och bifogas protokollet som Bilaga 1/42 § av 14.6.2012. Av denna framgår att det av-
gavs 18 ja-röster, 7 nej-röster samt 1 nedlagd röst och att revisionsnämndens förslag segra-
de.  
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände bokslutet för år 2011. Efter omröstning beviljades de 
redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.  
Hans-Erik Lindgren framförde tack för visat förtroendet och gott arbete. Marketta Wid-
jeskog tackade på fullmäktiges vägnar de förtroendevalda och personalen för gott ar-
bete.  
  
Peter Albäck och Tapani Myllymäki reserverade sig mot beslutet och inlämnade före juster-
ingen en skriftlig reservation, Bilaga 2/42 § av 14.6.2012. 
__________ 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 71/2012 
 
 
43 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015   Godkänna ramar 

Kst 4.6.2012, § 172: 
Ekonomichefen: 
För resultaträkningen och driftsbudgeten har utarbetats förslag till ramar för år 2013. Vid 
uppgörandet av förslaget har bokslutet för 2011, kommunens ekonomiplan, innevarande års 
dispositionsplan samt kommunförbundets och finansministeriets prognoser använts. Kom-
munens totala skatteinkomster ökade från år 2010 till 2011 med 6,5 %, av vilka kommunal-
skatten ökade med 5,4 %. Skatterna i ramförslaget grundar sig på kommunförbundets skat-
teprognos för Kronoby av 2.5.2012. År 2012 skulle skatterna enligt prognoserna stiga med 
1,3 % från år 2011 och till 2013 förutspås en minimal ökning med 0,2 %. Ramförslaget byg-
ger på att kommunens skatteprocent bibehålls på 19,5 %. För statsandelarna finns ännu inga 
kommunvisa beräkningar, så ramarna grundar sig på Kommunförbundets indikationer.  
I ramförslaget för resultaträkningen uppgår verksamhetsbidraget till -36 926 500 €, årsbidra-
get till -229 800 € och räkenskapsperiodens resultat till -1 019 800 €. Årsbidraget och resulta-
tet är positivare än i ekonomiplanen. I ramen har utgåtts från att elverket ger en avkastning 
på 190 000 € eller samma belopp som för innevarande år. Balanseringskravet uppfylls då i 
kommunens balansräkning (inkl. elverket) per 31.12.2011 finns ett ackumulerat överskott på 
4 537 006 €. 
I förslaget till ramar för driften finns ett nettobelopp om 36 926 500 € att fördela mellan sekto-
rerna. 
Vid jämförelse med nettoutgifterna i dispositionsplanen för 2012 är det belopp som delats i 
ramförslaget 1 049 500 € större eller en ökning med 2,93 %. Sektorernas utgifter och in-
komster har i kommunens ramförslag utgått från en ökning med 3 % från dispositionsplanen 
för 2012. 
För driftens planeår 2014-2015 har som tidigare inga speciella ramar utarbetats. Som beräk-
ningsdirektiv till nämnderna är förslaget en förhöjning med 2,5 % mellan åren.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  till grund för beräkning av anslag i driftshushållningen och resultaträkningen an-

vänds beloppen enligt förslagen till riktgivande ramar 2013 i bilagorna varav 
driftsökningen är 2,93 % från dispositionsplanen 2012, 

att  för driftshushållningens ekonomiplaneår 2014-2015 räknas en 2,5 % förhöjning 
mellan åren och  

att  avkastningskravet för affärsverket Kronoby Elverk fastslås till 190 000 € i budgeten 
2013. 

 
 
Under diskussionen föreslår Peter Albäck att budgetramen för uppgiftsområdet Social- och 
hälsovård höjs med 500 000 € till 21 553 500 € netto. Marina Furubacka stöder förslaget. 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop så att den som stöder 
kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Albäcks förslag röstar ”nej”, vilket 
godkändes. Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Lindgren) och 6 nej-
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röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr). Albäcks förslag segrade 
och förslaget till budgetramar 2013 ändras enligt detta. 
 
Ändringen medför att verksamhetsbidraget uppgår till -37 426 500 €, årsbidraget till -729 800 
€ och räkenskapsperiodens resultat till -1 519 800 €. Årsbidraget och resultatet är sämre än i 
ekonomiplanen. Ökningen från 2012 är 1 549 500 € eller 4,32 %. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  till grund för beräkning av anslag i driftshushållningen och resultaträkningen an-

vänds beloppen enligt förslagen till riktgivande ramar 2013 i bilagorna varav 
driftsökningen är 4,32 % från dispositionsplanen 2012, 

att  för driftshushållningens ekonomiplaneår 2014-2015 räknas en 2,5 % förhöjning 
mellan åren och  

att  avkastningskravet för affärsverket Kronoby Elverk fastslås till 190 000 € i budgeten 
2013. 

__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt efter diskussion i enlighet med styrelsens förslag. De av 
fullmäktige godkända ramarna bifogas protokollet som Bilaga 1/43 § av 14.6.2012.  
__________ 
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Dnr: KST 64/2012 
 
 
44 §. BILDNINGSVÄSENDET    Nytt tillstånd för medborgarinstitutet 

Kst 21.5.2012, § 156: 
Bildningschefen: 
Undervisnings- och kulturministeriet inleder en förnyelse av tillstånden att driva medborgarin-
stituten. Detta sker i enlighet med de ändringar i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 
som trädde i kraft vid ingången av 2012 respektive 2011, Bilaga 1/44 § av 14.6.2012. 
 
Tillstånd att driva medborgarinstitut ändras för samtliga medborgarinstitut från och med in-
gången av 2013. Ändringen omfattar tillståndet att driva medborgarinstitut med stöd av lagen 
om fritt bildningsarbete. 
 
Rektorn för Kronoby medborgarinstitut, Tom Hansén, ansvarar för att ansökan ifylls. Bild-
ningsnämnden behandlar ärendet på sitt möte 12.6.2012. Ansökan ska skickas senast 
21.6.2012. 
 
Till ansökan ska bifogas ett principiellt beslut av huvudmannen att kommunen önskar upp-
rätthålla samma verksamhet även i fortsättningen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att    Kronoby kommun önskar fortsätta upprätthålla medborgarinstitutverksamheten 

såsom tidigare. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 75/2012 
 
 
45 §.   PLANER    Säkerhetsplan för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten och  för 

Kronoby kommun, årsrapport och åtgärdsförslag 

Kst 4.6.2012, § 180: 
Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktige godkände 6.5.2010 § 27 säkerhetsplanen för kommunerna i landskapet 
Mellersta Österbotten och Kronoby. I planen lades vikt vid kommuninvånarnas säkerhet i 
vardagen. Målen är att förebygga välfärdssjukdomar, skadeverkningar till följd av missbruk, 
våld och utslagning. 
 
Kommunernas förvaltningsorgan följer genomförandet av säkerhetsplanen genom årsrappor-
ter. I detta sammanhang överlämnas för behandling också de åtgärdsförslag som arbets-
grupperna har lagt fram under uppföljningstiden. 
 
Styr- och arbetsgruppen för säkerhetsarbetet har i samråd med substansgruppen till årsrap-
porten 2011 avfattat ett åtgärdsprogram mot gatuvåld. 
 
Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby har 23.5 § 149 antecknat årsrapporten för känne-
dom och sänt den vidare. Åtgärdsprogrammet mot gatuvåld har samtidigt godkänts. 
 
Årsrapporten till Säkerhetsplan för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten och för 
Kronoby kommun 2010-2015 framgår av Bilaga 1/45 § av 14.6.2012 och Åtgärdsprogram 
mot gatuvåld av Bilaga 2/45 § av 14.6.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tar del av årsrapporten till Säkerhetsplan för kommunerna i landskapet 
Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010-2015 samt Åtgärdsprogram mot gatu-
våld att delges fullmäktige.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige antecknade rapporten och programmet för kännedom. 
__________ 
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Dnr: KST 42/2012 
 
 
46 §.   MOTIONER    Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot verkställande av enkä-

ten gällande kommunens inriktning; mellanrapport till fullmäktige 

Kst 4.6.2012, § 182: 
Kst 21.5.2012, § 158: 
Kst 7.5.2012 § 143: 
Kst 2.4.2012, § 109: 
Kommunsekreteraren: 
Bernt Storbacka med flere inlämnade på fullmäktiges möte 22.3 en motion där kommunfullmäktige 
uppmanas vidta åtgärder mot verkställande av den enkät styrelsen 27.2.2012 § 56 beslöt om. 
I motionen sägs att beslutet strider mot strategiplanen, att fullmäktige bör besluta om ett så stort ären-
de, att fullmäktige redan utsett en arbetsgrupp för kommunreformen, att kännedom inte finns om olika 
alternativ, att den rent anslagsmässigt kräver fullmäktigebeslut och möjligheter att ordna en folkom-
röstning utan kostnader bör övervägas. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att             som svar på motionen gällande enkät hänvisas till tidigare beredning och beslut i kommun-

styrelsen 27.2.2012 § 56 och konstateras 
att        verkställigheten av styrelsens besluts uppskjuts till dess att motionen behandlats i fullmäk-

tige. 
 
Elisabeth Hagström inleder diskussionen med att föreslå att frågan bordläggs tills efter enkätgruppens 
nästa möte. John-Erik Sandvik stöder en bordläggning. Ordföranden avbryter diskussionen för att 
utreda om förslaget vinner understöd. Detta sker genom namnupprop så att den som stöder fortsatt 
behandling röstar ”ja” och den som stöder bordläggning röstar ”nej”, vilket godkändes. Då vid omröst-
ningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Hongell, Lindgren) och 5 nej-röster (Myllymäki, Furubacka, 
Hagström, Sandvik, Enroth) bordläggs frågan. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att frågan bordläggs. 
__________ 
 
Kst 7.5.2012, § 143: 
Enkätgruppens arbete är nu slutfört, gruppens sista möte hölls 24.4 och slutrapporten är under arbete. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att    som svar på motionen gällande enkät hänvisas till tidigare beredning och beslut i kommunsty-

relsen 27.2.2012 § 56 och konstateras 
att        verkställigheten av styrelsens besluts uppskjuts till dess att motionen behandlats i fullmäktige. 
 
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström understödd av Peter Albäck att frågan bordläggs. 
Ordföranden avbryter diskussionen för att utreda om förslaget vinner understöd, vilket sker med 
namnupprop så att den som stöder fortsatt behandling röstar ”ja” och den som stöder bordläggning 
röstar ”nej”. Då vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Lindgren) och 6 nej-röster 
(Albäck, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr) bordläggs frågan ånyo. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att frågan bordläggs. 
__________ 
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Kst 21.5.2012, § 158: 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att    som svar på motionen gällande enkät hänvisas till tidigare beredning och beslut i kommunsty-

relsen 27.2.2012 § 56 och konstateras 
att   verkställigheten av styrelsens beslut uppskjuts till dess att motionen behandlats i fullmäktige. 
 
Under diskussionen föreslår Marina Furubacka att frågan i detta skede förs till fullmäktige i form av en 
mellanrapport över läget. Peter Albäck anser att före det bör juridiken kring följande frågor klarläggas 
genom skriftligt utlåtande av kommunförbundets jurister: 
- huruvida den av kommunstyrelsen initierade medborgarenkäten är liktydig med en i kommunal-

lagen stipulerad rådgivande folkomröstning 
- huruvida kommunstyrelsen kan anordna en medborgarenkät som finansieras med styrelsens 

nettobudgeterade driftsmedel eller kassamedel utan att ärendet först förs till kommunfullmäktige 
för godkännande 

- huruvida medborgarenkäten strider mot kommunens strategiplan och fullmäktiges beslut att 
kommunen skall vara självständig och att styrelsens beslut att låta utföra en enkät därför är lag-
stridig och inte får verkställas. 

Kommundirektören gavs i uppdrag att begära nämnda utlåtande omgående så att svaren finns att 
tillgå på nästa möte 4.6 vid beredningen av mellanrapport till fullmäktige.  
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion begära kommunförbundets utlåtande över enkäten och att 
mellanrapport ges på fullmäktiges möte 14.6. 
__________ 
 
Kst 4.6: 
 
Förfrågan sändes till kommunförbundet 22.5 och svar erhölls av jurist Ida Staffans 25.5 på 
de tre frågorna enligt följande. 

-  en enkätundersökning är inte det samma som en folkomröstning, om vilken stadgas i 
kommunallagen 30 § 

-  om styrelsen i sin budget har medel ”lösa” som kan användas för ändamålet ser jag 
inga hinder för att de används för enkätundersökningen utan att fullmäktige gör sepa-
rat beslut om detta 

-  eftersom enkätundersökningen inte i sig innebär ändringar i kommunens situation ser 
jag inte att genomförandet av en enkätundersökning kan strida mot strategiplanen. 

 
Enkätgruppen inlämnade 15.5 sin slutrapport gällande frågor och tidtabell för en enkät, som 
kommunstyrelsen behandlade 21.5 § 157. Gruppen har begärt offerter för genomförande, 
gett förslag till frågor och text för förordet.  Gruppen var inte överens om tidtabellen och har 
diskuterat alternativen: i vår före semestrarna, i augusti-september eller senare sedan struk-
turreformen avancerat. I styrelsens beredning konstaterades att vad gäller kommunreformen 
och statsmaktens åtgärder finns inga sådana beslut som skulle tvinga kommuner att välja att 
gå samman med andra kommuner och samtliga parter har också meddelat att de stöder 
denna ståndpunkt. Allt samarbete kommer att bygga på frivillighet. Utslagsgivande för hur 
kommunreformen kommer att utvecklas är de förslag till förvaltningsmodeller för social- och 
hälsovården som kommer att presenteras sommaren 2012. Efter att de förslagen presente-
rats kommer möjligen en andra hörandeomgång med kommunerna att genomföras där 
kommunerna förväntas ta ställning till denna fråga. 
Kommundirektörens förslag till beslut var följande:  
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Mot bakgrunden av vad ovan konstaterats och utgående från det svar som kommunfullmäk-
tige inlämnat till finansministeriet är det inte en lämplig tidpunkt att under år 2012 utföra en 
enkät med en fråga om bland annat orientering innan kommunreformen fått mera konkreta 
former och på grund av att 
-  den nya strukturlagstiftningen och ordnandet av vården i kommunerna kommer att pre-

senteras i höst 
-  något yttre tryck på att försätta kommuner i en valsituation finns inte enligt gällande lag-

stiftning 
-   kommunfullmäktiges eniga och enhälliga beslut i fråga om självständighet avgetts 
-  kommuninvånarnas syn på service som den framgår i Arttu-enkäten är klart positiv 
-  den ekonomiska stabilitet och goda servicenivå kommunen uppnått kan enligt alla kända 

prognoser upprätthållas bäst som självständig kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga frågan till 25.6 för att då konstatera huruvida 
situationen kräver fortsatt bordläggning. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Styrelsen meddelar fullmäktige detta för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade förslaget, frågan diskuteras på fullmäktiges aftonskola 14.6.  
__________ 
 
BESLUT: 
 
Ärendet antecknades för kännedom. Motionen överförs till styrelsen för fortsatt be-
redning. 
__________ 
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47 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till fullmäktiges kännedom meddelas om följande ärenden: 
 

a) Efter mötet hålls aftonskola kring enkäten och kommunreformen 
 
BESLUT: 
 
Ärendet antecknades. 
__________ 
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48 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

Inga brådskande ärenden fanns att behandla. 
__________ 
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BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet  
 
Paragrafer: 40-41, 45-46. 
 
Enligt 5 § 1 mom. 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 
    PB 204, Korsholmsesplanaden 43 
    65101  VASA 
 
      Besvärstid 
Kommunalbesvär, paragrafer : 42.44    30 dagar 
 
 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer              dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer       dagar 
 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
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. 
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Besvärsskrift 
 
Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall 
anges 

- 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 

 
I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. 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. 
 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestatio-
ner (701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift, som i förvaltningsdomsto-
len är 90 euro.  Avgift uppbärs dock inte i vissa i nämnda lag särskilt bestämda ärenden så-
som i ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ärenden som gäller offentligrättsligt tjäns-
teförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga understöd eller offentliga avgifter 
och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för ändringssökanden.     
 
 
 


