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

 
 
Kerstin Myrskog, kommunsekreterare 
 

Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
12 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
13 §. PROTOKOLLJUSTERING 
14 §. BUDGET 2012     Anslag för firande av veterandagen 2012 
15 §. BUDGET 2012    Tekniska nämndens anhållan om budgetändring,  
   Söderby skola 
16 §. BORGEN    Kronoby Energiandelslag ansökan om kommunal  
   borgen 
17 §. MOTION    Inger Backman m.fl.:s motion om marknadsföring av  
   bostadstomter 
18 §. MOTION    Inger Backman m.fl.:s motion om begränsning av  
   försäljning och användning av energidrycker 
19 §. MOTION    Inger Backman m.fl..s motion om skolornas användning  
   som ungdomsutrymme 
20 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
21 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Nämnd Kommun- 
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fullmäktige 
 
 

 

 

12 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 14 mars 2012. 
Kallelsen 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 14 - 
22.3.2012 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi. 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 15 mars 
2012. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört. 
___________ 
   

http://www.kronoby.fi/
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13 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 23 mars 2012, kl. 15.00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg Mikaela Dahlbacka och Tapani Myllymäki till protokolljuste-
rare.  
__________ 
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Dnr: KST 21/2012 
 
 
14 §. BUDGET 2012    Anslag för firande av veterandagen 2012 

Kst 27.2.2012 § 48: 
Kommunsekreteraren: 

Den nationella veterandagen firas i år för tjugosjätte gången fredagen den 27 april 2012.  
Mottot för årets veterandag är ”Återuppbyggnadens hjältar”. Det nationella huvudevene-
manget arrangeras i år i Esbo. 
Finlands kommunförbund och den nationella huvudkommittén för veterandagen önskar att 
landets kommuner medverkar i firandet av dagen, genom att ordna olika begivenheter och 
evenemang. 
 
Veteranfester har i vår kommun ordnats sedan 1989, för vilka kommunfullmäktige av sina 
dispositionsmedel beviljat anslag för firandet. Festen har ordnats turvis i kommundelarna. 
Årets fest hålls i Kronoby Samlingshus fredagen den 27 april kl. 18.00. Festtalare är Marcus 
Henricson, tidigare fullmäktigeledamot i Kronoby, nu vd på Fontana Media.  
Trots att det glesnar i veteranleden ser dessa med tacksamhet att veteranfester ordnas i 
kommunen.  De största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och 
annonsering. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira veteranda-

gen 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: TEKN 17/2012 
 
 
15 §.    BUDGET 2012       Tekniska nämndens anhållan om budgetändring, Söderby skola 

Kst 12.3.2012, § 64: 
Tekniska nämnden 15.2.2012 § 23: 

I årets investeringsbudget ingår anslag 20 000 € för inredande av slöjdsal i gårdsbyggnaden vid Sö-
derby skola. Skolans matsal fungerar idag även som slöjdsal. 
Byggnadsingenjör Daniel Lönnqvist har uppgjort detaljritningar för inredande av gårdsbyggnaden till 
slöjdsal. Planritning och skärningsritning förminskade bifogas, Bilaga 1 och 2/15 § av 22.3.2012. 
Totala byggnadsytan blir 58 m

2
 varav slöjdsalen utgör 36 m

2
. 

Byggnadstillstånd har beviljats den 7 februari. 
Projektet planeras att verkställas så att arbetet skulle påbörjas i slutet av mars och byggnadsarbeten 
klart v 24 samt utrymmena tas i bruk vid skolstarten. 
Anbud på byggnadstekniska arbeten för verkställande av projektet har inbegärts av 4 st. lokala firmor. 
Av bifogade öppningsprotokoll, Bilaga 3/15 § av 22.3.2012 framgår att endast 1 anbud erhållits. 
Kan konstateras att vi på basen av anbudet inte kan verkställa projektet inom budgeterat anslag. 
När kostnader för el och vatten tillkommer betyder det att vi borde få ett tilläggsanslag på 10 000 € för 
att verkställa projektet. 
Kostnadsförslaget till grund för budgeten utgick från en enklare konstruktion enbart i trä. Hälsovårds-
myndigheterna kräver även att utrymmet förses med rinnande vatten. 
Vi har olika möjligheter att gå vidare: 

- Granska ritningarna och försöka att begära in nya anbud. 
- Anhålla om tilläggsanslag för projektet. 
- Skjuta fram projektet och anhålla om anslag på nytt nästa år. 

Bedömningen är att det inte lönar sig att begära in nya anbud. 
 

T.CHEF:S FÖRSLAG: 
Väljes WL-Trecon villkorligt till entreprenör. Underhandlas om möjligheter till inbesparingar i utföran-
det. Anhålles om tilläggsanslag för projektet. 
 

BESLUT: 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 

Kst 12.3.2012: 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att   kommunfullmäktige i investeringsbudgeten för Söderby skola ökar utgiftsanslaget 

med 10 000 € till 30 000 €, 
att       budgetändringen finansieras med kassamedel.  
 

BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 

BESLUT: 
 

Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 27/2012 
 
 
16 §. BORGEN   Kronoby Energiandelslag ansökan om kommunal borgen 

Kst 12.3.2012, § 65: 
Ekonomichefen: 

Kronoby Energiandelslag bildades 1999 och har sedan 2002 producerat värme till Kronoby 
kommuns fastigheter i Kronoby centrum och sedan 2003 till Kronoby kommuns fastigheter i 
Nedervetil med egen fliseldad värmecentral. Andelslaget har även levererat flis till kommu-
nens egna anläggningar vid Terjärv och Sandbacka åldringshem. Från 1999 till 2012 har 
effektbehovet i Kronoby ökat från 800 kW till över 3000 kW varför Energiandelslaget kommer 
att bygga en ny värmecentral sommaren 2012. Samtidigt byggs en ca 1 800 m lång kulvert 
som sammanbinder den gamla kulverten och nya kunder. 
 
Kronoby Energiandelslag ansöker om kommunal borgen för ett lån för finansiering av Krono-
by Fliscentral, Bilaga 1-4/16 § av 22.3.2012. Lånet upptas i Pohjola Bank Abp enligt följande:  

 1 100 000 €, återbetalningstid 20 år. 

 Räntan 5 år fast ränta. Ränteindikation per 22.2.2012 2,38 %. 

 Första amorteringen 18 månader efter uttaget av krediten.  

 Lånet skulle lyftas i maj 2012. 
 
Som motsäkerhet ställer energiandelslaget intecknade pantbrev som är 1,3 gånger lånets 
belopp eller för 1 430 000 euro. Kommunen äger 44 % i andelslaget och Energiandelslaget 
hör således till kommunens ägarintressesamfund.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige beviljar Kronoby Energiandelslag proprieborgen för ett lån 

på 1 100 000 € som bolaget upptar i Pohjola Bank Abp enligt ovan nämnda vill-
kor för finansiering av Kronoby Fliscentral. Motsäkerheten inlämnas i form av 
pantbrev som motsvarar 1,3 gånger lånebeloppet.  

 
Ossian Wassborr anmälde jäv och deltog inte i frågans behandling. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________  
 
Ossian Wassborr anmälde jäv och deltog inte i frågans behandling. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 146/2011 
 
 
17 §. MOTION   Inger Backman m.fl.:s motion om marknadsföring av bostadstomter 

Kst 12.3.2012, § 71: 
Kommundirektören/-sekreteraren: 

Inger Backman m.fl. inlämnade på fullmäktiges möte 10.11.2011 en motion om marknadsfö-
ring av bostadstomter. 
 
Marknadsföringen av kommunens bostadstomter är en av marknadsföringsgruppens vikti-
gaste uppgifter. Bland annat på senaste möte anslogs ¼ av budgeten, dvs. 2 500 € för 
marknadsföringen av kommunens nyaste bostadsområde Fiskarholmen. På samma möte 
diskuterades hur man kunde gå tillväga för att få nya inflyttare till kommunen. Marknadsfö-
ringsgruppen föreslog bland annat att ett vårjippo ordnas kring bostadsområdet i Messveka 
och att tomterna där under en begränsad tid kunde säljas till ett billigare pris. Föreslogs ock-
så att ett höstjippo ordnas i samband med de inledande grävningarna på Fiskarholmen. 
Begränsade budgetanslag både för marknadsföringsgruppen och för styrelsen begränsar 
annonsering i större skala.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  ovannämnda redogörelse delges fullmäktige som svar på motionen om marknadsföring 

av bostadstomter och 
att     motionen härmed är besvarad. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 148/2011 
 
 
18 §.   MOTION     Inger Backman m.fl.:s motion om begränsning av försäljning och använd-

ning av energidrycker 

Kst 12.3.2012, § 72: 
Kommundirektören/-sekreteraren: 

Inger Backman med flere inlämnade 10.11.2011 en motion om begränsning av försäljning 
och användning av energidrycker. 
 
Inledningsvis kan konstateras att motionen behandlar ett dagsaktuellt problem och olika or-
ganisationer som arbetar för barn och unga har engagerat sig i frågan.  Dock har en enskild 
kommun ringa påverkningsmöjligheter i en fråga som kräver förändrade attityder.   
Kommunstyrelsen kunde med anledning av ovannämnda motion vända sig med en skrivelse 
till livsmedelsaffärerna och andra försäljningsställen om att så kallade energidrycker inte säljs 
till minderåriga inom Kronoby kommuns område. 
Skolornas rektorer har vid ett möte diskuterat frågan och konstaterat att användningen av 
energidrycker är förbjuden i skolorna inom den grundläggande utbildningen. Inte heller i 
gymnasiet upplevs frågan som något problem, energidrycker förekommer inte i samband 
med aktiviteter skolan ordnar.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att              en skrivelse sänds till ortens livsmedelsaffärer och andra försäljningsställen med       
                  önskan om att energidrycker inte säljs och 
att              motionen härmed är besvarad.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
Styrelsen uppmanar rektorerna att med jämna mellanrum informera eleverna om riskerna 
med energidrycker och att frågan tas upp på föräldramöten.  
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 147/2011 
 
 
19 §.    MOTION      Inger Backman m.fl..s motion om skolornas användning som ungdoms-

utrymme 

Kst 12.3.2012, § 73: 
Kommunsekreteraren: 

Inger Backman m.fl. inlämnade på fullmäktiges möte 10.11.2011 en motion om skolornas 
användning som ungdomsutrymme. 
 
Bildningschefen har i samråd med tekniska chefen i bifogad skrivelse, Bilaga 1/19 § av 
22.3.2012,  redogjort för bestämmelser och principer för användningen av kommunens fas-
tigheter. Av redogörelsen framgår hur skolor och andra fastigheter står till barnens och ung-
domarnas förfogande. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att   redogörelsen delges fullmäktige som svar på motionen om skolornas användning 

som ungdomsutrymme och 
att       motionen härmed är besvarad.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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20 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till fullmäktiges kännedom meddelades om följande ärenden: 
 
a) Fullmäktiges nästa möte hålls redan onsdagen den 11 april i stället för planerat möte 

den 26 april 
 

b) Bernt Storbacka med flere inlämnade en motion med uppmaning till fullmäktige att 
vidta åtgärder mot verkställande av enkätundersökning gällande kommunens inrikt-
ning i kommunreformen, Bilaga 1/20 § av 22.3.2012. 

 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. Motionen överförs till kommunstyrelsen för beredning. 
__________ 
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21 §. 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:  17-19 
 
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.  14-16    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. 
 
     
 


