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Nr 
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Sammanträdestid 
 

  
Torsdagen den 24 maj 2012, kl. 19.00 – 19.30 

Sammanträdesplats 
 
 

 Kommungården 

Beslutande:  
 

 

 
 
Albäck, Peter 
Albäck-Tokou, Siv 
Backman, Inger 
Byggmästar, Liane 
Dahlbacka, Mikaela 
Dalvik, Sixten 
Djupsjöbacka, Kim 
Enroth, Carl-Johan 
Forsander, Mårten 
Furubacka, Leena 
Furubacka, Marina 
Haga, Berit 
Hagström, Elisabeth 
Hongell, Susanne 
Hummel, Gustav 
Hästö, Jan-Erik 
Källberg, Birgitta 
Lindgren, Hans-Erik 
Myllymäki, Tapani 
Saitajoki, Susann 
Storbacka, Bernt 
Strandvall, Göran 
Svartsjö, Pontus 
Takkula, Monica 
Wassborr, Ossian 
Widjeskog, Marketta 
Wistbacka, Klaus 

 
 

 

Ersättare: 
 
Broända, Helena  (Albäck-Tokou) 
Bjong, Solveig       (Backman) 
 

 
 

 

Övriga närvarande: 
 
Djupsjöbacka, Michael kommundir. 
Myrskog, Kerstin kommunsekr. 
Ahlström, Carina dagvårdschef, kl. 19–19.15 
Kjellman, Pamela ekonomichef 

 
Paragrafer: 

 
30 - 37 §. 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
Marketta Widjeskog 

Protokollförare: 

 
 
Kerstin Myrskog 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den 25 maj 2012 

 
 
Jan-Erik Hästö 

 

 
 
Monica Takkula 

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

Kronoby, den 28 maj 2012 

 
 
 
Kerstin Myrskog, kommunsekreterare 
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Måndagen den 28 maj 2012 
Kommungården 
Ordförande 
 
 
Marketta Widjeskog 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Kerstin Myrskog, kommunsekreterare 
 

Sammanträdestid Torsdagen 24 maj 2012, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
30 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
31 §. PROTOKOLLJUSTERING 
32 §. BUDGET 2012   Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för  
   inventarier 
33 §. BUDGET 2012  Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för  
   dagvården i Kronoby området 
34 §. FASTIGHETER  Köp av markområde i Nedervetil centrum 
35 §. VÄGAR     Byggande av lättrafikled Skullbackavägen-Granöbyvägen 
36 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
37 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

28.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

30 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 14 maj 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 14 – 
24.5.2012 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi. 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 16 maj 2012. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört. 
__________ 
 
   

www.kronoby.fi
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

28.5.2012 
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Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

31 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 25 maj 2012, kl. 15.00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg Jan-Erik Hästö och Monica Takkula till protokolljusterare. 
__________ 
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Dnr: BILD 35/2012 
 
 
32 §. BUDGET 2012    Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för inventarier 

Kst 7.5.2012, § 130: 
Bildningsnämnden 26.4.2012, § 15: 
Arbetsgruppen för Centralskolans renovering Bilaga 1/32 § av 24.5.2012 har behandlat frågan om 
förnyande av lös inredning och inventarier för skolan. I budgeten för skolans renovering saknas bud-
getmedel för inredning och inventarier. I samband med renoveringen görs strukturella förändringar i 
skolans miljö. Nya utrymmen iordningsställs på vinden för special- och flyktingundervisningen medan 
textilslöjden för åk 4-6 flyttas till Ådalens skola. För detta behövs nya pulpeter. Även gardinerna förny-
as och IT-utrustningen förenhetligas i alla klassrum. 
 
I årets budget för bildningsväsendet finns 15 000 € för inventarier. Det vore oskäligt att en skola an-
vänder hela summan i tre år eller att inköpen splittras på tre år. För att kunna garantera att även de 
andra skolorna får ta del av inventariemedlen kunde ett tilläggsanslag ges för att trygga såväl Central-
skolans renovering som de andra skolornas behov av inventarier. 
 
BC:S FÖRSLAG:  
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att ett tilläggsanslag 40 000 € beviljas av kommun-
fullmäktige för inventarier till Centralskolan. 
 
BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
Kst 7.5.2012: 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att       anslaget för Inventarier för administration och skolor ökas med 40 000 € för möb-

ler och inventarier till Centralskolan och 
att      budgetändringen finansieras med kassamedel eller kortfristig kredit (befintlig kre-

dit). 
 
Bildningschefen presenterade frågan mera ingående innan den behandlades. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 
 
  










benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
24.5.2012 

 
 
Sida 
4/56 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

28.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: BILD 38/2012 
 
33 §.   BUDGET 2012     Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för dagvården i 

Kronoby området 

Kst 7.5.2012, § 131: 
Bildningsnämnden 26.4.2012, § 18: 
Dagvårdschefen: 
En arbetsgrupp har tillsatts och påbörjat utarbetandet av konkreta modeller för utvecklingen av dag-
vårds- och förskoleplatserna i Kronoby området. Arbetsgruppen består av Susanne Hongell, kommun-
styrelsens representant, Bjarne Träisk, bildningsnämndens representant och Malin Näse, tekniska 
nämndens representant samt Carina Ahlström, dagvårdschef, Erica Nygård, dagvårdsledare och 
Bernt Slotte, fastighetsansvarig. 
I skrivande stund har arbetsgruppen haft sitt första möte. En sammanfattning av arbetsgruppens upp-
giftsbeskrivning, vad som gjorts inom dagvården och nuläget presenteras i Bilaga 1/33 § av 
24.5.2012. Efter arbetsgruppens andra möte finns mer information, vilket delges på mötet. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
Bildningsnämnden antecknar arbetsgruppens mellanrapport för kännedom. 
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att tilläggsanslag 40 000 € beviljas av kommunfull-
mäktige för planeringen av ett flyttbart tillfälligt moduldaghem samt ett nytt bestående daghem i Kro-
noby området. Moduldaghemmet planeras för Jeussen-Söderby områdets dagvårdsbehov men i första 
skede som en tillfällig lösning på det akuta dagvårdsbehovet i Kronoby centrum tills ett bestående nytt 
daghem har byggts. 
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att tilläggsanslag 40 000 € beviljas av kommunfull-
mäktige för driften av ett tillfälligt gruppfamiljedaghem i Kronoby området under år 2012. 
 

BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 

Kst 7.5.2012: 
Bildningsnämndens anhållan gäller två olika anslag, dels 40 000 € i investeringsbudgeten 
som planeringsanslag, dels 40 000 € för ökning av bildningsnämndens nettobudget om 
12 042 600 € till 12 082 600 €. I årets budget finns intaget ett anslag om 500 000 € år 2014 
för ordnande av dagvårdsutrymmen i Kronoby området och 200 000 € samma år för ordande 
av dagvårdsutrymmen vid Söderby skola. 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att      i investeringsbudgeten för 2012 under projektet Dagvårdsutrymmen i Kronoby området 

intas ett anslag om 40 000 €, 
att     bildningsnämndens nettobudget 2012 höjs med 40 000 € till 12 082 600 € och 
att     budgetändringarna finansieras  med kassamedel eller kortfristig kredit (befintlig kredit). 
 

Dagvårdschef Carina Ahlström presenterade frågan mera ingående innan den diskuterades.  
 

BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion godkänna förslaget. 
__________ 
 

BESLUT: 
 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 60/2012 
 
 
34 §. FASTIGHETER       Köp av markområde i Nedervetil centrum 

Kst 7.5.2012, § 138: 
Planläggaren: 
Underhandlingar har förts med Helene Greve, Marika Hoegl och Annika Nyholm om köp av 
ett markområde invid Måsabackavägen, söder om Nedervetil centrum. Arealen är ca 3,1 ha 
och består i detaljplanen av jord- och skogsbruksmark, grönområde samt två smala bostads-
tomter enligt Bilaga 1/34 § av 24.5.2012.  
Priset är 19 500 euro. Kommunen har inte alltför många tomter nära centrum så detta är ett 
lämpligt objekt som kunde inköpas. Åkerområdet bredvid Måsabackavägen är nu planerad 
som jordbruksmark men där kan man planera in 2-3 bostadstomter. Dessa tomter blir dock 
lägre än vägen så de måste fyllas upp en del. Vatten- och avloppsledning finns färdigt på 
området. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att        köpa lägenheten Fredriks RNr 32:7 i Nedervetil by av Helene Greve, Marika Hoegl 

och Annika Nyholm, för 19 500 €. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: TEKN 33/2012 
 
 
35 §. VÄGAR    Byggande av lättrafikled Skullbackavägen-Granöbyvägen 

Kst 7.5.2012, 139: 
Tekniska nämnden 12.4.2012 § 45: 
Tekniska nämnden tog den 18.1 del av fastställelsebeslutet för förlängning av lättrafikleden längs Lv 
7430 till Granöby. Nämnden tog även del av realiseringsavtalet vilket innebär att kommunen bygger 
och fungerar som byggherre för projektet. 
Den 1.2  hade överenskommits ett möte med ELY-centralens representanter där principer för arbetets 
verkställighet genomgicks. Gjordes även ett terrängbesök. 
Resultatet blev att kommunen/tekniska avdelningen har rätt fria händer att verkställa anbudsförfrågan 
och fungera som övervakare vid byggandet förutsatt att planeringen följes och tillräcklig dokumenta-
tion finns när projektet skall överlämnas till vägverket. 
Vägförrättningen för besittningstagande vilken beställts av ELY-centralen blir den 27.4 och efter detta 
är det möjligt att påbörja byggnadsarbetet.  
Entreprenadtiden är utsatt till påbörjande v 18 och klart 15.10.2012. 
Anbudsförfrågan med bilagor har utsänts den 16.3 till 7 st. entreprenörer. Anbudsförfrågan och entre-
prenadprogram fogas som Bilaga 1/35 § av 24.5.2012. Projektet beräknas ligga under gränsen för att 
utsättas via ” Hilma. 
I kommunens investeringsbudget ingår anslag på 120 000 € för projektet. 
Anbudstiden utgår den 11.4 kl 13.00 varför anbuden presenteras och förslag till val ges på samman-
trädet.   
Anbuden öppnades 12.4 och protokollfördes och öppningsprotokollet fogas som Bilaga 2/35 § av 
24.5.2012. Kan konstateras att alla anbud ligger klart över kostnadsförslaget för projektet som enligt 
jordbyggnadsindex 9/10 121,8 var 140 000 €. Enligt dagens index 2/12 135,7 skulle kostnadsförslaget 
vara 156 000 €. 
I budgeteringen hade vi utgått ifrån att vi med lokala entreprenörer kan verkställa projektet förmånligt. 
Anbudens enhetspris har granskats och även kalkylerats med möjlighet att verkställa arbetet i egen 
regi. Tekniska avdelningen har inte resurser att verkställa projektet i egen regi och vi kommer ändå 
inte ner till budgeterat anslag. 
Eftersom projektet inte ryms inom budgeterat anslag blir det en fråga som kommunfullmäktige bör ta 
ställning till. 
Ely-centralens representant Ari Perttu har tagit del av erhållna anbud och med honom har diskuterats 
möjligheter att verkställa projektet. Att få Ely-centralen med i finansieringen verkar omöjligt eftersom 
de redan har svårigheter med egna projekt. Enligt Ely-centralen har vi möjlighet att dela projektet på 2 
år vilket även vore i praktiken behov av eftersom vi får en fördröjd byggstart. 
I detta skede kan ingen entreprenör väljas men vi kunde begära att anbuden är i kraft 2 månader. 
Kommunfullmäktige har nästa sammanträde 24.5 och kommunstyrelsens beredning till detta möte 
sker 7.5. 
Utgående från enhetsprisen i det förmånligaste anbudet kunde av kostnaderna flyttas ca 67 400 till 
nästa år ifall färdigställning och asfaltering sker sommaren 2013. 
Ett alternativ är givetvis att hela projektet framflyttas eller slopas helt . Vi har dock satsat i vägplane-
ringen och vägplanen har blivit fastställd. Kommunfullmäktige har vid godkännande av vägplanen 
12.5.2011 förbundit sig att stå för byggnadskostnaderna dock utgående från ett kostnadsförslag på 
140 000 € varför det inte kan anses bindande desto längre. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige anhålles om att projektets 
totalkostnader får uppgå till 205 000 €. Projektet verkställes på 2 år och i budgeten 2013 intas ett an-
slag på 85 000 € för projektet. Dan Renlund väljes till entreprenör med förbehåll för att anslag beviljas. 
Anbudet bör vara i kraft 3 månader och gälla enligt ändrad tidtabell. 
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BESLUT:  
Tekniska nämnden godkände förslaget efter en ingående diskussion. 
__________ 
 
Kst 7.5.2012. 
I investeringsbudgeten ingår under Trafiksäkerhetsprojekt ett anslag om 120 000 € för byg-
gande av lättrafikled till Granöby.    
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att    projektet lättrafikled Skullbackavägen-Granöbyvägen verkställs på två år enligt tek-

niska nämndens förslag och  
att    kommunfullmäktige förbinder sig till att i investeringsbudgeten för år 2013 inta ett an-

slag på 85 000 € för projektets färdigställande.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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36 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till fullmäktiges kännedom meddelas om följande ärenden: 
 
a) Uppföljning av social- och hälsovårdens verksamhet november 2011-maj 2012 behand-

las på aftonskolan efter mötet. Arbetsgruppens rapport bifogas protokollet som Bilaga 
1/36 § av 24.5.2012. 

 
b) Marketta Widjeskog höll med anledning av skriverier i pressen om förtroendet mellan 

fullmäktige och styrelsen, ett anförande dels på hela presidiets vägnar dels personligt i 
egenskap av fullmäktiges ordförande. 

 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades för kännedom. 
__________ 
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37 §. 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: 
 
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         32-35   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. 
 
 
 


