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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Måndagen den 21 januari 2013 
Kommungården 
Ordförande 
 
 
Hans-Erik Lindgren 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Kerstin Myrskog, kommunsekreterare 
 

Sammanträdestid Torsdagen den 17 januari 2013, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
2 §. PROTOKOLLJUSTERING 
3 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE    Val av valnämnd för proportionella val i  
  kommunfullmäktige 2013-2016 
4 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE     Val av ordförande och vice ordföranden för  
  åren 2013-2014 
5 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE   Kallelse till sammanträden och distribution 
  av föredragningslistor 
6 §. KUNGÖRELSER     Beslut om tillkännagivande 
7 §. KOMMUNSTYRELSEN    Val av kommunstyrelse 2013-2014 
8 §. NÄMNDER     Val av revisionsnämnd 2013-2016 
9 §. NÄMNDER     Val av centralvalnämnd 2013-2016 
10 §. NÄMNDER    Förslag till medlemmar i Karleby social- och  
  hälsovårdsnämnd samt svenska sektionen  
  för 2013-2016 
11 §. NÄMNDER     Förslag till medlemmar i Pedersörenejdens 
  landsbygdsnämnd 2013 - 2016 
12 §. NÄMNDER    Val av svensk skolsektion 2013-2016 
13 §. NÄMNDER     Val av finsk skolsektion 2013-2016 
14 §. NÄMNDER    Val av bildningsnämnd 2013-2016 
15 §. NÄMNDER     Val av kultur- och fritidsnämnd 2013-2016 
16 §. NÄMNDER    Val av teknisk nämnd 2013-2016 
17 §. NÄMNDER     Val av byggnadsnämnd 2013-2016 
18 §. NÄMNDER    Val av miljönämnd 2013-2016 
19 §. NÄMNDER     Val av direktion för affärsverket Kronoby  
  Elverk 2013-2016 
20 §. NÄMNDER    Val av Kronoby kommundelsnämnd  
  2013-2016 
21 §. NÄMNDER     Val av Nedervetil kommundelsnämnd  
  2013-2016 
22 §. NÄMNDER     Val av Terjärv kommundelsnämnd 
    2013 - 2016 
23 §. NÄMNDER     Val av medlem och ersättare i Österbottens 
  avfallsnämnd 2013-2016 
24 §. NÄMNDER    Val av godemän vid fastighetsförrättningar 
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Måndagen den 21 januari 2013 
Kommungården 
Ordförande 
 
 
Hans-Erik Lindgren 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Kerstin Myrskog, kommunsekreterare 
 

25 §. NÄMNDER     Val av nämndemän vid tingsrätten  
  2013-2016 
26 §. NÄMNDER    Val av medlem i delegationen för polis-  
  inrättningen i Mellersta Österbotten och  
  Pedersöre  2013-2016 
27 §. NÄMNDER    Val av medlem och ersättare i regionala  
  räddningsnämnden 2013-2016 
28 §. SAMKOMMUNER    Val av representanter och ersättare till  
  representantskapet för Österbottens förbund 
29 §. SAMKOMMUNER       Val av medlemmar till Mellersta Österbottens 
  samkommunsfullmäktige för specialsjukvård  
  och grundservice 2013-2016 
30 §. SAMKOMMUNER     Val av medlem i Kårkulla samkommuns- 
  fullmäktige 2013-2016 
31 §. SAMKOMMUNER    Val av representant till Keski-Pohjanmaan  
  koulutusyhtymä samarbetsorgan för  
  avtalskommuner 2013-2016 
32 §. SAMKOMMUNER    Val av representanter till samkommuns- 
  stämman för Svenska Österbottens förbund  
  för utbildning och kultur 2013-2016 
33 §. SAMKOMMUNER        Val av medlemmar till Optima samkommuns- 
  fullmäktige 2013-2016 
34 §. SAMKOMMUNER       Val av representanter till samkommuns- 
  stämman för samkommunen Kvarnen  
  2013-2016 
35 §. SAMKOMMUNER    Val av representanter till Mellersta  
  Österbottens förbunds representationsmöte 
36 §. NÄMNDER    Val av medlemmar i förvaltningsrådet för  
  Stiftelsen Torgare r.s 2013-2016 
37 §. MOTION        Peter Albäck m.fl.:s motion; tillsättande av 
  arbetsgrupp för kommunreformen och  
  medlemskap i förbunden 
38 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
39 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

21.1.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 9 januari 2013. 
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 9-
17.1.2013 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi. 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 10 januari 
2013. 
Kallelse till mötet har utfärdats av kommunstyrelsens ordförande Hans-Erik Lindgren. 
Sammanträdet öppnas av den äldsta fullmäktigeledamoten, som leder ordet tills ordförande 
och vice ordförande är valda. 
 
Hans-Erik Lindgren, äldsta fullmäktigeledamoten, öppnade mandatperiodens första möte.  
Han hoppades på gott samarbete inför de utmaningar fullmäktige står inför. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört. 
____________ 
 
   

www.kronoby.fi
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

21.1.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

2 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 18 januari 2013, kl. 9.30. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg Tuula Forsander och Stefan Högnabba till protokolljustera-
re. 
____________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 3/2013 
 
 
3 §.  KOMMUNFULLMÄKTIGE   Val av valnämnd för proportionella val i kommunfullmäktige 

2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 6: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt § 26 arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kronoby kommun väljer kommun-
fullmäktige för förrättande av proportionella val, en valnämnd för sin mandatperiod. Nämnden 
består av fem (5) medlemmar och en personlig ersättare för varje medlem.  Fullmäktige väljer 
en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. 
 
Vid val skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 mom. 2 (206/95).  
”I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala 
organ, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till 
minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.” 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att  kommunfullmäktige väljer valnämnd för proportionella val i kommunfullmäktige 

för mandattiden 2013 - 2016 med fem medlemmar och för dessa personliga 
ersättare, 

att  kommunfullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice 
ordförande. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
  
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde enhälligt valnämnd för proportionella val i kommunfullmäk-
tige för mandattiden 2013 – 2016 med följande fem medlemmar och personliga ersätta-
re: 
 
Inger Backman  ersättare Susanne Hongell 
Stefan Högnabba  ” Inger Wistbacka 
Helena Broända  ” Nina Hansén 
Peter Svartsjö  ” Hans Sandström 
Mikaela Dahlbacka  ” Tapani Myllymäki 
 
Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Stefan Högnabba till ordförande och Inger Back-
man till vice ordförande. 
____________ 
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fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 4/2013 
 
 
4 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE    Val av ordförande och vice ordföranden för åren 2013-2014 

Kst 7.1.2013, § 7: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt kommunallagen 12 § väljer fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och ett 
behövligt antal vice ordföranden för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut 
om en kortare mandattid.  I kommunfullmäktiges arbetsordning § 1 stadgas att i fullmäktige 
finns två (2) vice ordföranden.   Inget stadgande finns om mandattiden. Den har sedan 1997 
varit två år.   
Valet sker vid samma förrättning så att till ordförande utses den som erhållit mest röster, till I 
vice ordförande den som erhållit det nästhögsta röstetalet och till II vice ordförande den som 
därnäst erhållit de flesta rösterna.    Vad som här är sagt om röster gäller jämförelsetal, då 
valet förrättas som proportionellt val.   
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att  mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordföranden fastställs till två år 

och 
att kommunfullmäktige inom sig utser ordförande, samt I och II vice ordförande för 

åren 2013-2014. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
_________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt fastställa mandattiden till två år. 
Kommunfullmäktige valde enhälligt Hans-Erik Lindgren till ordförande, Stefan Hög-
nabba till I vice ordförande och Göran Strandvall till II vice ordförande för åren 2013-
2014. 
 
Hans-Erik Lindgren tackade för förtroendet. I uppdraget, som förpliktigar, vill han sätta kraf-
terna på att tillsammans med vice ordförandena arbeta för fortsatt självständighet och sam-
arbete i alla riktningar.  
Bengt-Johan Skullbacka gratulerade på SFP:s vägnar de valda, också han betonade vikten 
av samarbete och inte samgång. Leena Furubacka, gruppordförande för SDP, hoppades på 
konstruktiva debatter med goda lösningar för kommuninvånarnas bästa.  Centergruppens 
ordförande Peter Albäck betonade också han vikten av samarbete för fortsatt självständig-
het. Göran Strandvall, KD, tackade för förtroendet och hoppades på respekt och  förtroende 
inom och mellan styrelsen och fullmäktige. 
____________ 
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Dnr: KST 5/2013 
 
 
5 §.  KOMMUNFULLMÄKTIGE   Kallelse till sammanträden och distribution av föredrag-

ningslistor 

Kst 7.1.2013, § 8: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt kommunallagen § 54 skall kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde sändas till 
envar fullmäktig. Därtill skall kallelse sändas till kommunstyrelsens medlemmar samt till 
kommundirektören.   Sammanträdet skall också bringas till allmän kännedom genom de tid-
ningar fullmäktige bestämmer, eller på annat av fullmäktige föreskrivet sätt.   
Kallelse till sammanträde skall sändas minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid 
ska sammanträdet kungöras så som stadgas i § 64 på anslagstavlan för offentliga kungörelser. 
Kallelsen kan sändas elektroniskt till ledamöterna, om kommunen ser till att den tekniska 
utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för detta är tillgängliga. 
Enligt fullmäktiges arbetsordning § 8 skall kallelsen sändas minst 6 dagar före sammanträdet.  
 
Under de senaste åren har kallelse skett genom kungörelse på kommunens officiella an-
slagstavla, samt med brev till fullmäktiges och styrelsens medlemmar. Dessutom har 
tillkännagivande om tid och plats för sammanträdet kungjorts i Österbottens Tidning och 
Keskipohjanmaa.  Fullmäktiges föredragningslista har även sänts till de fem första ersättarna 
för SFP, till alla tre ersättare för Socialdemokraterna och 2 ersättare för Centern och 
Kristdemokraterna. Fullmäktige kan besluta hur många ersättare som skall få 
föredragningslistan (arbetsordningen § 9). Listan har dessutom sänts till partiavdelningarnas 
ordföranden och sekreterare. 
I fullmäktige för 2013 - 2016 har SFP 6 ersättare, Socialdemokraterna 3 ersättare, Centern och 
Kristdemokraterna 2 ersättare var. 
Kallelsen har införts på kommunens webbsida (www.kronoby.fi) 
Fullmäktiges föredragningslista uppgörs enligt arbetsordningen § 9 på både svenska och 
finska. 
Kommunstyrelsens föredragningslista har sänts också till fullmäktigemedlemmarna. 
 
Under diskussionen föreslår Peter Albäck att annons om fullmäktiges möten inte mera införs i 
tidningarna. Förslaget fick inte understöd och förföll.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige besluter att kallelse till fullmäktiges sammanträden skall 

kungöras på kommunens officiella anslagstavla,  
att  kommunfullmäktige besluter att tillkännagivande om tid och plats för samman-

träde kan kungöras i Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa samt på 
kommunens webbsida och 

 att  kallelsen och föredragningslistan dessutom sänds till alla ersättare och till 
partiavdelningarnas ordföranden och sekreterare.  

 
 
 

www.kronoby.fi
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
____________ 
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Dnr: KST 6/2013 
 
 
6 §. KUNGÖRELSER    Beslut om tillkännagivande 

Kst 7.1.2013, § 9: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt Kommunallagen 64 § skall kommunala tillkännagivanden göras kända genom att de 
sätts upp på anslagstavlan för offentliga kungörelser.  Kommunfullmäktige kan besluta att 
kommunala tillkännagivanden eller vissa av dem vid behov görs kända även på något annat 
sätt som kommunen har fattat beslut om. 
Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk.   Den mest 
spridda svenskspråkiga tidningen i kommunen är Österbottens Tidning, därefter Vasabladet 
och Hufvudstadsbladet.  Den mest spridda finskspråkiga tidningen är Keskipohjanmaa och 
därefter följer tidningen Pohjalainen. 
Kungörelserna har från 2003 även publicerats på kommunens webbplats (www.kronoby.fi). 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att    kommunfullmäktige beslutar att kommunala tillkännagivanden sätts upp på 

anslagstavlan, 
att      kommunfullmäktige beslutar att kommunala tillkännagivanden dessutom kan 

kungöras i   
                   Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa och 
att    kommunfullmäktige beslutar att kommunala tillkännagivanden skall publiceras på 

kommunens webbplats. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
____________ 
 
 
  

www.kronoby.fi
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Dnr: KST 7/2013 
 
 
7 §. KOMMUNSTYRELSEN   Val av kommunstyrelse 2013-2014 

Kst 7.1.2013, § 10: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt kommunallagen § 17 är kommunens organ förutom kommunfullmäktige kommunsty-
relsen, nämnder och direktioner, deras sektioner samt kommittéer. 
I förvaltningsstadgan för Kronoby kommun § 8 anges att kommunstyrelsen har 9 medlemmar 
och lika många personliga ersättare. Minst 1/3 av kommunstyrelsens medlemmar och 
ersättare väljs bland fullmäktigeledamöter. Mandatperioden är två år. Kommunstyrelsens 
presidium består av ordförande och två vice ordförande vilka väljs bland ordinarie medlemmar i 
fullmäktige. 
Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 mom. 2 (206/95). 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att   kommunfullmäktige väljer 9 medlemmar med personliga ersättare i 

kommunstyrelsen för mandattiden 2013 - 2014 samt 
att   kommunfullmäktige utser ordförande, första vice ordförande och andra vice 

ordförande för samma tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
Bernt Storbacka meddelade under diskussionen att om han blir vald till ordförande för 
kommunstyrelsen kan han inte mera fungera som ordföranden för revisionsnämnden för åren 
2009-2012, vars mandatperiod fortsätter tills bokslutet och revisionsberättelsen för 2012 
behandlats i fullmäktige.  Konstaterades att frågan tas upp under följande paragraf. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt att följande medlemmar och ersättare utses till kommun-
styrelsen för mandattiden 2013-2014: 
 
Bernt Storbacka  ersättare Hans Sandström 
Liane Byggmästar  ” Jan-Erik Hästö 
Sixten Dalvik  ” Tuula Forsander 
Bengt-Johan Skullbacka  ” Peter Svartsjö 
Susanne Hongell  ” Inger Backman 
Seppo Filppula  ” Harry Öst 
Elisabeth Hagström  ” Tapani Myllymäki 
Bertel Riippa  ” Karin Saarukka 
Mikaela Dahlbacka  ” Marina Furubacka 
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Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Bernt Storbacka till ordförande, Liane 
Byggmästar till I vice ordförande och Sixten Dalvik till II vice ordförande. 
 
Bernt Storbacka beviljade enhälligt befrielse från uppdraget som ordförande i revi-
sionsnämnden för åren 2009-2012. 
 
Bernt Storbacka tackade för förtroendet att ånyo leda styrelsen. Han hoppades på gott sam-
arbete med fullmäktige under en period som mycket kommer att handla om kommunstruktu-
rer och social- och hälsovårdsreformen. 
____________ 
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Dnr: KST 8/2013 
 
 
8 §. NÄMNDER    Val av revisionsnämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 11: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt kommunallagen § 17 bör kommunfullmäktige tillsätta revisionsnämnd. 
I förvaltningsstadgan § 47 sägs att revisionsnämnden består av ordförande, vice ordförande 
och två andra ledamöter.   Varje ledamot har en personlig ersättare. Ordföranden och vice 
ordföranden skall vara fullmäktigeledamöter. 
Fullmäktige skall sedan på framställning av revisionsnämnden för revision av förvaltningen och 
ekonomin välja ett OFR-samfund till revisor. 
Vid val skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 mom. 2 (206/95). 
Mandatperioden för den gamla revisionsnämnden fortsätter tills bokslutet och 
revisionsberättelsen för föregående räkenskapsår behandlats i fullmäktige.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att       kommunfullmäktige bland fullmäktigeledamöterna väljer ordförande och vice 

ordförande och utser två medlemmar och fyra personliga ersättare till revi-
sionsnämnden för mandatperioden 2013 - 2016. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
_________ 
 
Konstaterades att då Bernt Storbacka i föregående paragraf beviljades befrielse från 
uppdraget som ordförande för revisionsnämnden 2009-2012, bör ny ordförande utses för 
återstående mandatperiod.  
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till revisions-
nämnden för mandatperioden 2013 – 2016: 
 
Stefan Högnabba  ersättare Alexandra Grahn 
Peter Albäck  ” Mats Granholm 
Gunda-Lill Törnqvist  ” Åsa Huldén 
Gabriella Lövsund  ” Mats Broända 
 
Till ordförande valdes enhälligt Stefan Högnabba och till vice ordförande Peter Albäck. 
 
Stefan Högnabba utsågs enhälligt till ordförande även för tidigare revisionsnämnd. 
____________ 
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Dnr: KST 9/2013 
 
 
9 §. NÄMNDER    Val av centralvalnämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 12: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 57 bör tillsättas en centralvalnämnd bestå-
ende av fem (5) medlemmar och minst fem (5) ersättare.  Ersättarna är inte personliga, de 
kallas till nämndens möten enligt vald ordningsföljd. 
Medlemmarna och ersättarna skall väljas så att de i mån av möjlighet företräder de grupper 
av röstande, som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen. 
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 mom. 2 (206/95). 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige tillsätter en centralvalnämnd för mandattiden 2013-2016 

med fem medlemmar och fem ersättare, vilka skall ställas i den ordning som de 
tillträder i stället för medlemmarna och 

att kommunfullmäktige förordnar en medlem till ordförande och en till vice ordfö-
rande för samma tid. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige tillsatte centralvalnämnd för åren 2013-2016 enligt följande: 
Carl-Otto Slotte 
Björn Gripenberg 
Ulla-May Holmlund 
Veli Niemonen 
Anne-Maria Hästbacka 
 
Till ersättare i inkallelseordning valdes: 
1. Tom Hansén 
2. Dan-Anders Granvik 
3. Ann-Catrin Hagnäs 
4. Katrin Ravald 
5. Annika Enfors 
6. Teuvo Herranen 
7. Pekka Välitalo 
8. Ann-Marie Granholm 
9. Peter Albäck 
 
Till ordförande valdes enhälligt Carl-Otto Slotte och till vice ordförande Ulla-May Holm-
lund. 
____________  
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Dnr: KST 10/2013 
 
 
10 §.   NÄMNDER   Förslag till medlemmar i Karleby social- och hälsovårdsnämnd samt 

svenska sektionen för 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 13: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt samarbetsavtalet mellan Karleby och Kronoby om ordnande av social- och hälsovårds-
tjänster, som godkändes av fullmäktige 25.9.2008, ansvarar Karleby stad för förvaltningen av 
samarbetet. För organiseringen har bildats en gemensam social- och hälsovårdsnämnd och 
en produktionsorganisation som lyder under nämnden. Den gemensamma nämnden hör 
organisatoriskt till Karleby stad som är värdkommun för samarbetet. 
Karleby stadsfullmäktige tillsätter den gemensamma nämnden för sin mandatperiod. Den har 
under första mandatperioden 2009-2012 haft femton ledamöter men kommer nu att bestå av 
12 medlemmar och lika många personliga ersättare.  Kronoby kommun har fortsättningsvis 
två (2) ledamöter och två personliga ersättare i nämnden. 
 
Under den gemensamma nämnden lyder en av stadsfullmäktige utsedd svenskspråkig sek-
tion som har till uppgift att övervaka och bidra till att språklagen följs och att kunderna betjä-
nas på sitt eget modersmål inom den gemensamma nämndens område. 
Sektionen har åtta (8) ledamöter, fyra (4) från Karleby och fyra (4) från Kronoby. Ledamöter-
na från Kronoby utses på förslag av Kronoby kommun.  Ordföranden ska vara ledamot i den 
gemensamma nämnden. Sektionens ordförande utses turvis från Karleby och Kronoby för en 
tvåårsperiod. 
Detta innebär att åtminstone en av ledamöterna i sektionen bör sitta i den gemensamma 
nämnden för att kravet på ordförande från Kronoby åren 2015-2016 skall kunna uppfyllas. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att  kommunfullmäktige ger förslag på två medlemmar och två personliga ersättare 

till den gemensamma nämnden för social- och hälsovård inom Karleby samar-
betsområde för mandatperioden 2013-2016, 

att  kommunfullmäktige ger förslag på fyra medlemmar och fyra personliga ersätta-
re till den svenskspråkiga sektionen för mandatperioden 2013-2016 och 

att            kommunfullmäktige ger förslag på viceordförande i den svenskspråkiga sektio-
nen för åren 2013-2014 och ordförande för åren 2015-2016. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt till medlemmar i den gemensamma nämnden för social- 
och hälsovård inom Karleby samarbetsområde för åren 2013-2016 föreslå: 
Sixten Dalvik  ersättare Nina Hansén 
Stefan Högnabba  ” Tuula Forsander 
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Kommunfullmäktige beslöt föreslå följande fyra medlemmar och fyra personliga ersät-
tare till den svenskspråkiga sektionen för mandatperioden 2013 – 2016: 
Sixten Dalvik  ersättare Nina Hansén 
Stefan Högnabba  ” Tuula Forsander 
Liane Byggmästar  ” Seppo Filppula 
Leena Furubacka  ” Carita Hahtokari  
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt föreslå Sixten Dalvik till vice ordförande i den 
svenskspråkiga sektionen för åren 2013-2014 och till ordförande för åren 2015-2016. 
____________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.1.2013 

 
 
Sida 
1/17 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

21.1.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 11/2013 
 
 
11 §.        NÄMNDER            Förslag till medlemmar i Pedersörenejdens landsbygdsnämnd 

2013 - 2016 

Kst 7.1.2013, § 14: 
Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktige beslöt 12.5.2011 § 26 att Kronoby kommun, Nykarleby stad och Peder-
söre kommun grundar en gemensam landsbygdsförvaltning med Pedersöre som värdkom-
mun från 1.1.2013. Enligt samarbetsavtalet om ordnande av landsbygdstjänster (Lagen om 
ordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna 210/2010) som godkändes av kom-
munstyrelsen 31.10.2011 svarar Pedersöre kommun för förvaltningen av samarbetet. För 
organiseringen har bildats en gemensam landsbygdsnämnd och en produktionsorganisation 
som lyder under nämnden. Den gemensamma nämnden hör organisatoriskt till Pedersöre 
kommun som värdkommun för samarbetet. 
Kommunfullmäktige i Pedersöre tillsätter den gemensamma nämnden, som följer fullmäkti-
ges mandatperiod. Den har 7 ledamöter med personliga ersättare. Kronoby kommun föreslår 
två ledamöter och två personliga ersättare till nämnden. 
Under den första valperioden fungerar en ledamot från Pedersöre som nämndens ordföran-
de, som I viceordförande en ledamot från Nykarleby och II vice ordförande en ledamot från 
Kronoby 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att  kommunfullmäktige ger förslag på två medlemmar och två personliga ersättare 

till Pedersörenejdens landsbygdsnämnd för mandatperioden 2013-2016 och  
att                kommunfullmäktige ger förslag på II viceordförande i nämnden för samma 

mandatperiod. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT:  
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt föreslå följande medlemmar och ersättare till Pe-
dersörenejdens landsbygdsnämnd för mandatperioden 2013-2016: 
 
Mårten Strandvall  ersättare Märta Lybäck 
Helena Broända  ” Jessica Flöjt 
 
Kommunfullmäktige beslöt föreslå att Mårten Strandvall väljs till II viceordförande i 
nämnden för samma mandatperiod. 
____________ 
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Dnr: KST 12/2013 
 
 
12 §. NÄMNDER   Val av svensk skolsektion 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 15: 
Kommunsekreteraren: 
I Kommunallagen § 16 sägs att i en tvåspråkig kommun skall för undervisningsförvaltningen 
tillsättas ett organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskilda 
sektioner. Ledamöterna i organen eller sektionerna skall väljas bland personer som hör till 
respektive språkgrupp. 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 61 utser kommunfullmäktige en svensk och 
en finsk skolsektion, som skall svara för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och 
gymnasieutbildning. 
I den nya förvaltningsstadgan som trädde i kraft 1.1.2013 ökades antalet medlemmar från fem 
till sju och lika många personliga ersättare.  Finska skolsektionen har fortsättningsvis fem 
medlemmar och fem ersättare. Ordföranden bör vara medlem i bildningsnämnden. 
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 

 att          kommunfullmäktige utser sju medlemmar och sju personliga ersättare i den 
svenska skolsektionen för mandattiden 2013 - 2016 samt 

att  kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande bland de valda med-
lemmarna. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
___________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och personliga ersättare i 
den svenska skolsektionen för mandattiden 2013-2016: 
Peter Svartsjö  ersättare Stefan Dahlvik 
Markus Lerbacka  ” Martin Ahlskog 
Anne-Mie Ranta  ” Britt-Marie Skuthälla 
Jan-Erik Hästö  ” Lisbeth Träisk 
Eva Fredriksson-Lidsle  ” Björn Gripenberg 
Anna-Lena Långbacka  ” Leena Furubacka 
Björn Sandbacka  ” Pia Björkqvist 
 
Kommunfullmäktige utsåg Peter Svartsjö till ordförande och Markus Lerbacka till vice 
ordförande. 
____________ 
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Dnr: KST 13/2013 
 
 
13 §. NÄMNDER    Val av finsk skolsektion 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 16: 
Kommunsekreteraren: 
I Kommunallagen § 16 sägs att i en tvåspråkig kommun skall för undervisningsförvaltningen 
tillsättas ett organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskilda 
sektioner. Ledamöterna i organen eller sektionerna skall väljas bland personer som hör till 
respektive språkgrupp. 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 61 utser kommunfullmäktige en svensk och 
en finsk skolsektion, som skall svara för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och 
gymnasieutbildning. 
Finska skolsektionen skall bestå av fem (5) medlemmar och lika många personliga ersättare. 
Ordföranden bör vara medlem i bildningsnämnden. 
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 

 att          kommunfullmäktige utser fem medlemmar och fem personliga ersättare i den 
finska skolsektionen för mandattiden 2013 - 2016 samt 

att  kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande bland de valda med-
lemmarna. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande fem medlemmar och personliga ersättare 
i den finska skolsektionen för mandattiden 2013-2016: 
Pekka Saajoranta  ersättare Tina Granbacka 
Jyrki Kivineva  ” Ari Pajala 
Johanna Vidjeskog  ” Harry Luotsinen 
Eeva Riitta Forsberg  ” Katja Rantala 
Ulla-Maria Åstrand  ” Sari Snåre 
 
Kommunfullmäktige utsåg Pekka Saajoranta till ordförande och Jyrki Kivineva till vice 
ordförande. 
____________ 
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Dnr: KST 14/2013 
 
 
14 §. NÄMNDER   Val av bildningsnämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 17: 
Kommunsekreteraren : 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 59 skall i kommunen finnas en bildnings-
nämnd bestående av nio (9) medlemmar och lika många personliga ersättare. Av 
medlemmarna skall sju (7) representera den svenska språkgruppen och två (2) den finska 
språkgruppen. Ordförande och vice ordförande väljs i första hand bland 
fullmäktigemedlemmar, dock bör 3 medlemmar vara medlemmar i fullmäktige. 
Ordförandena i skolsektionerna som utsågs i föregående paragrafer bör vara medlemmar i 
bildningsnämnden. Vid valet iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
Bildningsnämnden handhar de uppgifter som berör dagvård, förskola, grundläggande 
utbildning, gymnasium, biblioteksväsende samt medborgarinstitut. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att            kommunfullmäktige tillsätter en bildningsnämnd för mandattiden 2013  - 2016 

med nio medlemmar och nio personliga ersättare och väljer sju medlemmar samt 
nio ersättare och konstaterar  

att        de som i de två föregående paragraferna valts till sektionsordföranden utgör två 
av medlemmarna i bildningsnämnden 

att  kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice 
ordförande för samma tid. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare i bildnings-
nämnden för mandattiden 2013-2016: 
Jan-Erik Hästö  ersättare Lisbeth Träisk 
Peter Svartsjö  ” Stefan Dahlvik 
Anne-Mie Ranta  ” Britt-Marie Skuthälla 
Pekka Saajoranta  ” Monica Takkula 
Tuula Forsander  ” Mona Ahlsved 
Markus Lerbacka  ” Martin Ahlskog 
Eva Fredriksson-Lidsle  ” Björn Gripenberg 
Björn Sandbacka  ” Pia Björkqvist 
Christel Viitanen  ” Mats Granholm 
 
Kommunfullmäktige utsåg Jan-Erik Hästö till ordförande och Peter Svartsjö till vice 
ordförande. 
____________ 
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Dnr: KST 15/2013 
 
 
15 §. NÄMNDER    Val av kultur- och fritidsnämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 18: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 76 skall i kommunen finnas en kultur- och 
fritidsnämnd bestående av sju (7) medlemmar och lika många personliga ersättare. Minst en 
(1) medlem bör väljas bland fullmäktigeledamöter. 
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
Nämndens verksamhetsområde omfattar idrottsverksamhet, kulturverksamhet, ungdomsarbete 
och nykterhetsarbete. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att            kommunfullmäktige tillsätter en kultur- och fritidsnämnd för mandattiden 2013 – 

2016 med sju medlemmar och sju personliga ersättare och   
att              kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice 

ordförande för samma tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt tillsätta kultur- och fritidsnämnd för mandattiden 2013-
2016 med följande medlemmar och ersättare: 
Inger Backman  ersättare Ann-Christin Rönnbacka 
Hans Sandström  ” Kim Djupsjöbacka 
Dan-Anders Granvik  ” Ann-Marie Granholm 
Inger Wistbacka  ” Tina Granvik-Storbacka 
Karin Saarukka  ” Olle Björklund 
Marcus Riska  ” Leena-Liis Molander-Hemgård 
Anna Parviainen  ” Christian Hansson 
 
Kommunfullmäktige utsåg Inger Backman till ordförande och Hans Sandström till vice 
ordförande. 
____________ 
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Dnr: KST 16/2013 
 
 
16 §. NÄMNDER   Val av teknisk nämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 19: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 80 skall i kommunen finnas en teknisk nämnd 
bestående av sju (7) medlemmar och lika många personliga ersättare. Ordförande och vice 
ordförande väljs i första hand bland fullmäktigemedlemmar, så att minst två (2) medlemmar bör 
väljas bland fullmäktigeledamöter. 
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
Nämndens uppgift är att handha byggande, underhåll och drift av kommunens fastigheter och 
områden samt vatten-, avlopps- och värmeförsörjning, underhåll av enskilda vägar och 
byggnadsplanevägar samt även befrämja trafiksäkerheten. Från år 2004 hör även 
räddningsväsendet under nämnden. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att           kommunfullmäktige tillsätter en teknisk nämnd för mandattiden 2013 – 2016 med 

sju medlemmar och sju personliga ersättare och   
att   kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice 

ordförande för samma tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt tillsätta en teknisk nämnd för mandattiden 2013-2016 med 
följande sju medlemmar och personliga ersättare: 
Carl-Johan Enroth  ersättare Carl-Otto Slotte 
Monica Takkula  ” Ann-Sofi Drycksbäck 
Hans Sandström  ” Stefan Dahlvik 
Marit Kolam   ” Lilian Björk-Nyman 
Malin Näse   ” Harry Öst 
Tom Byskata  ” Jan-Erik Norrkniivilä 
Ossian Wassborr  ” Elisabeth Hagström 
 
Till ordförande utsågs Carl-Johan Enroth och till vice ordförande Monica Takkula. 
____________ 
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Dnr: KST 17/2013 
 
 
17 §. NÄMNDER    Val av byggnadsnämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 20: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 87 skall i kommunen finnas en byggnads-
nämnd bestående av fem (5) medlemmar och lika många personliga ersättare. Minst en (1) 
medlem skall vara medlem i kommunfullmäktige. Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan 
kvinnor och män.  
Byggnadsnämnden handhar de uppgifter, som enligt byggnadslagen och andra speciallagar 
hör till nämnden. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att  kommunfullmäktige tillsätter en byggnadsnämnd för mandattiden 2013 – 2016 

med fem medlemmar och fem personliga ersättare och   
att   kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice 

ordförande för samma tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
___________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg följande fem medlemmar och fem personliga ersättare till 
byggnadsnämnden för mandattiden 2013-2016: 
Ulrika Ahlbäck  ersättare  Anne-Mie Ranta 
Stefan Dahlvik  ” Kim Djupsjöbacka 
Jesper Lindvall  ” Malin Näse 
Helena Broända  ” Henrik Wiik 
Jan-Erik Norrkniivilä  ” Veli Niemonen 
 
Till ordförande utsågs enhälligt Ulrika Ahlbäck och till vice ordförande Stefan Dahlvik. 
_____________ 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.1.2013 

 
 
Sida 
1/24 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

21.1.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 18/2013 
 
 
18 §. NÄMNDER   Val av miljönämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, §  21: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 91 skall i kommunen finnas en miljönämnd 
bestående av fem (5) medlemmar och lika många personliga ersättare.   Minst en (1) medlem 
bör väljas bland fullmäktigeledamöter. 
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
 
Miljönämnden handhar uppgifter inom miljövård i enlighet med speciallagar och kommunala 
delegeringsbeslut för att bevara och utveckla en naturekonomiskt hållbar och mångsidig miljö. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att            kommunfullmäktige tillsätter en miljönämnd för mandattiden 2013 - 2016 med fem  

medlemmar och fem personliga ersättare och  
att             kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice 

ordförande för samma tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige tillsatte miljönämnd för mandatperioden 2013-2016 med följande 
fem medlemmar och personliga ersättare: 
Helena Broända  ersättare Jessica Flöjt 
Inger Wistbacka  ” Margareta Slotte 
Jan-Erik Vigård  ” Mats Koivusalo 
Vidar Enfors  ” Teuvo Herranen 
Daniel Furu   ” Jan Sjölund 
 
Till ordförande utsågs Helena Broända och till vice ordförande Inger Wistbacka. 
_____________ 
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Dnr: KST 19/2013 
 
 
19 §. NÄMNDER    Val av direktion för affärsverket Kronoby Elverk 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 22: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 95 skall i kommunen finnas en direktion för 
affärsverket Kronoby elverk. Direktionen skall bestå av sju (7) medlemmar och lika många 
personliga ersättare. Ordförande och vice ordföranden väljs i första hand bland 
fullmäktigemedlemmar. Minst två medlemmar skall vara medlemmar i kommunfullmäktige.  
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
Affärsverket Kronoby elverk fungerar som i kommunallagen avsett kommunens affärsverk, 
som idkar rörelse och på vilket tillämpas vad i kommunallagen stadgas om kommunens 
affärsverk. 
Elverket har till uppgift att handha elförsörjningen inom sitt verksamhetsområde på det sätt 
som är ekonomiskt ändamålsenligt med beaktande av allmänna affärs- och elektricitetsen-
treprenörsprinciper. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att           kommunfullmäktige tillsätter en direktion för Kronoby Elverk för mandattiden 

2013 - 2016 med sju medlemmar och sju personliga ersättare samt 
att  kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice 

ordförande för samma tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
___________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfulläktige tillsatte enhälligt en direktion för Kronoby Elverk för mandattiden 
2013-2016 med sju medlemmar och sju personliga ersättare enligt följande: 
Jarl Haga   ersättare Mikael Strandvall 
Kurt-Erik Sandbacka  ” Hanna Hästbacka 
Anders Forsberg  ” Pontus Svartsjö 
Inger Backman  ” Berit Haga 
Ann-Sofi Drycksbäck  ” Annika Enfors 
Tapani Myllymäki  ” Leif Svartsjö 
Elisabeth Hagström   ” Ossian Wassborr 
 
Till ordförande utsågs Jarl Haga och till vice ordförande Kurt-Erik Sandbacka. 
_____________ 
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Dnr: KST 20/2013 
 
 
20 §. NÄMNDER   Val av Kronoby kommundelsnämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 23: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 102 utser kommunfullmäktige kommun-
delsnämnder. 
Till varje kommundelsnämnd väljs sju (7) medlemmar och för envar en personlig ersättare. 
Kommundelsnämnden kan fungera som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i 
kommundelen och kan höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med 
markanvändningsplanering, serviceutveckling och kundbetjäning. Kommundelsnämnden kan 
också fungera som projekt- och planeringsgrupp eller handha andra uppgifter 
kommunstyrelsen överfört till den.  
Kommundelsnämnden kan för fullmäktige, styrelsen och andra kommunala organ ta initiativ 
om åtgärder för att främja service och utveckling i kommundelen. 
Föredragande och sekreterare utses inom nämnden. 
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att           kommunfullmäktige tillsätter en kommundelsnämnd för Kronoby kommundel för 

mandattiden 2013 - 2016 med sju medlemmar och sju personliga ersättare och  
att   kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice 

ordförande för samma tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
___________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt bordlägga frågan. 
____________ 
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Dnr: KST 21/2013 
 
 
21 §. NÄMNDER    Val av Nedervetil kommundelsnämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 24: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 102 utser kommunfullmäktige kommun-
delsnämnder. 
Till varje kommundelsnämnd väljs sju (7) medlemmar och för envar en personlig ersättare. 
Kommundelsnämnden kan fungera som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i 
kommundelen och kan höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med 
markanvändningsplanering, serviceutveckling och kundbetjäning. Kommundelsnämnden kan 
också fungera som projekt- och planeringsgrupp eller handha andra uppgifter 
kommunstyrelsen överfört till den.  
Kommundelsnämnden kan för fullmäktige, styrelsen och andra kommunala organ ta initiativ 
om åtgärder för att främja service och utveckling i kommundelen. 
Föredragande och sekreterare utses inom nämnden. 
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att           kommunfullmäktige tillsätter en kommundelsnämnd för Nedervetil kommundel för 

mandattiden 2013 - 2016 med sju medlemmar och sju personliga ersättare och  
att   kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice 

ordförande för samma tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt bordlägga frågan. 
____________ 
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Dnr: KST 22/2013 
 
 
22 §. NÄMNDER    Val av Terjärv kommundelsnämnd 2013 - 2016 

Kst 7.1.2013, § 25: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 102 utser kommunfullmäktige kommun-
delsnämnder.  
Till varje kommundelsnämnd väljs sju (7) medlemmar och för envar en personlig ersättare. 
Kommundelsnämnden kan fungera som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i 
kommundelen och kan höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med 
markanvändningsplanering, serviceutveckling och kundbetjäning. Kommundelsnämnden kan 
också fungera som projekt- och planeringsgrupp eller handha andra uppgifter 
kommunstyrelsen överfört till den.  
Kommundelsnämnden kan för fullmäktige, styrelsen och andra kommunala organ ta initiativ 
om åtgärder för att främja service och utveckling i kommundelen. 
Föredragande och sekreterare utses inom nämnden. 
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att           kommunfullmäktige tillsätter en kommundelsnämnd för Terjärv kommundel för 

mandattiden 2013 - 2016 med sju medlemmar och sju personliga ersättare och  
att   kommunfullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice 

ordförande för samma tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt bordlägga frågan. 
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Dnr: KST 23/2013 
 
 
23 §.   NÄMNDER    Val av medlem och ersättare i Österbottens avfallsnämnd 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 26: 
Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktige godkände 9.11.1995 ett avtal om en gemensam nämnd för avfallsärenden 
för kommunerna Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo. Kaustby, Vörå, Vetil, 
Evijärvi, Karleby och Kauhava kommuner har senare anslutit sig till verksamhetsområdet. 
Nämnden, vars benämning numera är Österbottens avfallsnämnd, är en gemensam nämnd 
med ansvar över bosättningens avfallshantering i de 11 medlemskommunerna med ca 
115 000 invånare som hör till Ekorosk Ab:s verksamhetsområde. Nämnden fungerar som en 
gemensam myndighet i de avfallsärenden som specificerats i avfallslagen och instruktionerna 
för nämnden. 
 
Stadsfullmäktige i Jakobstad utser två medlemmar, fullmäktige i Karleby likaså två medlemmar 
och fullmäktige i de övriga deltagande städerna och kommunerna en medlem. För samtliga 
medlemmar utses en personlig ersättare.   Stadsfullmäktige i Jakobstad utser en medlem till 
ordförande i nämnden, samt på förslag av de övriga kommunernas styrelse en vice 
ordförande. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att            kommunfullmäktige utser en medlem och för denne en personlig ersättare till 

gemensamma nämnden för avfallsärenden för mandattiden 2013 - 2016. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
___________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Jan-Erik Hästö till medlem med Thomas 
Ljungberg som personlig ersättare i gemensamma nämnden för avfallsärenden för 
mandattiden 2013-2016. 
____________ 
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Dnr: KST 24/2013 
 
 
24 §. NÄMNDER   Val av godemän vid fastighetsförrättningar 

Kst 7.1.2013, § 27: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt stadgandena i 6 § i fastighetsbildningslagen ska kommunfullmäktige till godemän välja 
minst sex personer för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. 
Godemännen skall vara förtrogna med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena. Om 
valbarhet gäller såsom om nämndemän vid tingsrätt att till gode man får ej väljas person, som 
inte har fyllt 25 år eller som fyllt 63 år eller person som innehar en tjänst vid allmän domstol 
eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott, 
tull- eller polisbevakning eller en allmän åklagare, advokat eller någon som yrkesmässigt 
bedriver advokatverksamhet. 
Vid val skall beaktas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 4 § mom. 2 (206/95). 
För perioden 2009-2012 valdes 11 gode män. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att        kommunfullmäktige väljer elva gode män vid fastighetsförrättningar för 

mandattiden 2013- 2016. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde följande elva gode män vid fastighetsförrättningar för man-
dattiden 2013-2016: 
Bernt Storbacka 
Helena Broända 
Stefan Dahlvik 
Harry Öst 
Marit Stenfors 
Bengt-Johan Skullbacka 
Birgitta Abbor 
Siv Granqvist 
Kenth Sundström 
Margita Backman 
Vidar Enfors 
____________ 
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Dnr: KST 25/2013 
 
 
25 §. NÄMNDER    Val av nämndemän vid tingsrätten 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 28: 
Kommunsekreteraren: 
Justitieministeriet har 20.12.2012 justerat antalet nämndemän i tingsrätterna främst på grund 
av utvecklingen i antalet mål och ärenden och behovet av nämndemän som utvecklingen 
föranleder. Varje nämndeman borde i regel delta i 12 sammanträden per år. För Österbottens 
tingsrätt (tidigare Korsholms tingsrätt) innebär justeringen att antalet nämndemän är 71.  Av 
dessa ska två utses från Kronoby.  
Justitieministeriet erinrar om § 6 i tingsrättslagen: ”En nämndeman skall vara finsk medborgare 
och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens domkrets. Han skall råda över sig själv och sin 
egendom och han skall anses vara lämplig att verka som nämndeman”. 
Nämndemännen vid tingsrätten är också nämndemän vid jorddomstolen. 
Vid val skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (206/95). 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att            kommunfullmäktige väljer två nämndemän vid Österbottens tingsrätt för mandatti-

den 2013 – 2016.   
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde enhälligt Harry Öst och Siv Granqvist till nämndemän vid 
Österbottens tingsrätt för mandattiden 2013-2016. 
____________ 
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Dnr: KST 26/2013 
 
 
26 §.   NÄMNDER   Val av medlem i delegationen för polisinrättningen i Mellersta Österbot-

ten och Pedersöre  2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 29: 
Kommunsekreteraren: 
Gällande indelning av polisinrättningar trädde ikraft 1.1.2009. Länsstyrelsen har fastställt 
antalet medlemmar i delegationen till  17 medlemmar samt personliga ersättare. Städerna 
Karleby, Jakobstad och Kaustby väljer två medlemmar var, övriga kommuner varsin medlem. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige utser en medlem och en personlig ersättare till delegatio-

nen för polisinrättningen i Mellersta Österbotten och Pedersöre för mandatperi-
oden 2013-2016. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
___________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Malin Näse till medlem med Tarja Uusitalo som 
personlig ersättare i delegationen för polisinrättningen i Mellersta Österbotten och 
Pedersöre för mandatperioden 2013-2016. 
____________ 
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Dnr: KST 27/2013 
 
 
27 §.  NÄMNDER   Val av medlem och ersättare i regionala räddningsnämnden 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 30: 
Kommunsekreteraren: 
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. 
 
 
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 mandattiden 2013-2016. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
___________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Mikael Strandvall till medlem och Camilla Vesala 
till ersättare i regionala räddningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens 
och Jakobstadsområdets räddningsverk för mandatperioden 2013-2016. 
____________ 
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Dnr: KST 28/2013 
 
 
28 §.   SAMKOMMUNER   Val av representanter och ersättare till representantskapet för 

Österbottens förbund 

Kst 7.1.2013, § 31: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt Österbottens förbunds grundavtal hålls representantskapet vart fjärde år under den 
första hälften av året efter kommunalval. Medlemskommunerna väljer representanter till 
representantskapet enligt invånarantal, så att kommuner med 5 001 - 10 000 invånare väljer 
två representanter.  För varje representant väljs en personlig ersättare. 
Varje representant har en röst vid representantskapet. Kommunfullmäktige väljer kommunens 
representanter till representantskapet. Medlemmar i representantskapet skall vara medlemmar 
i kommunernas fullmäktige. Representantskapet sammanträder en enda gång och har en 
enda uppgift, nämligen att välja ledamöter och ersättare i landskapsfullmäktige. Ledamöterna 
och ersättarna i landskapsfullmäktige skall vara fullmäktigeledamöter i sina hemkommuner. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att        kommunfullmäktige väljer två representanter och två ersättare till 

representantskapet för Österbottens förbund. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde följande representanter och ersättare till representantska-
pet för Österbottens förbund: 
Bernt Storbacka  ersättare Liane Byggmästar 
Hans-Erik Lindgren  ” Stefan Högnabba 
____________ 
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Dnr: KST 29/2013 
 
 
29 §.   SAMKOMMUNER      Val av medlemmar till Mellersta Österbottens samkommunsfull 

mäktige för specialsjukvård och grundservice 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 32: 
Kommunsekreteraren: 
Kommunerna använder sin beslutanderätt i Mellersta Österbottens samkommun för 
specialsjukvård och grundservice (MÖCS) via fullmäktige, till vilken kommunerna väljer med-
lemmar för en tid som motsvarar kommunfullmäktiges verksamhetstid, så att kommuner med 2 
001 -  8 000 invånare väljer 2 medlemmar.   För varje medlem väljs en personlig ersättare. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att            kommunfullmäktige väljer två medlemmar till samkommunsfullmäktige för Mellersta 

Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice och för dem två 
personliga ersättare för mandattiden 2013- 2016. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
____________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde följande medlemmar till Mellersta Österbottens samkom-
munsfullmäktige för specialsjukvård och grundservice och för dem personliga ersät-
tare för mandattiden 2013-2016: 
Bertel Björkqvist  ersättare Inger Wistbacka 
Berit Haga   ” Tuula Forsander 
____________ 
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Dnr: KST 30/2013 
 
 
30 §.   SAMKOMMUNER    Val av medlem i Kårkulla samkommunsfullmäktige 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 33: 
Kommunsekreteraren: 
Medlemskommunernas fullmäktige väljer Kårkulla samkommunsfullmäktige så att en kommun 
med högst 8 000 svenskspråkiga invånare enligt senast verkställd folkräkning väljer en (1) 
fullmäktige.  För varje medlem väljs en personlig ersättare. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förslår 
att           kommunfullmäktige väljer en medlem till samkommunsfullmäktige för Kårkulla 

och för denne en personlig ersättare för mandattiden 2013 - 2016. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde Ossian Wassborr till medlem och Jarl Haga till personlig 
ersättare i Kårkulla samkommunsfullmäktige för mandattiden 2013 – 2016. 
____________ 
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Dnr: KST 31/2013 
 
 
31 §. SAMKOMMUNER   Val av representant till Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä samar-

betsorgan för avtalskommuner 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 34: 
Kommunsekreteraren: 
Avtalskommer inom Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä-Mellersta Österbottens 
utbildningskoncern utser representanter att närvara vid samkommunens fullmäktigemöten 
enligt samma grunder som medlemskommunerna utser fullmäktige. 
 
Kommuner med mindre än 2,50 % av samkommunens grundkapital väljer två medlemmar. För 
varje medlem väljs en personlig ersättare. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att  kommunfullmäktige utser två representanter till Keski-Pohjanmaan koulutusyh-

tymä samarbetsorgan för avtalskommuner och för dem två personliga ersättare 
för mandatperioden 2013 - 2016. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg följande representanter och personliga ersättare till Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymä samarbetsorgan för avtalskommuner för mandatperio-
den 2013-2016: 
Pekka Saajoranta  ersättare Tina Granbacka 
Markus Lerbacka  ” Tuula Forsander 
____________ 
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Dnr: KST 32/2013 
 
 
32 §. SAMKOMMUNER   Val av representanter till samkommunsstämman för Svenska Ös-

terbottens förbund för utbildning och kultur 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 35: 
Kommunsekreteraren: 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur samkommuns beslutanderätt utövas av 
samkommunsstämman på sätt som i kommunallagen och samkommunsavtalet är stadgat. 
Varje medlemskommun utser till samkommunsstämman en representant för varje påbörjat 
antal fyratusental svenskspråkiga invånare. 
 
Representanter till samkommunsstämma kan väljas av kommunstyrelsen, men det är klarare 
rollfördelning om kommunfullmäktige förrättar valet.   De flesta samkommuner har fullmäktige 
som det högsta beslutande organet och medlemmar i samkommunernas fullmäktige utses av 
medlemskommunernas fullmäktige. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att             kommunfullmäktige väljer två representanter till samkommunsstämma för 

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur och för dem två 
personliga ersättare för mandatperioden 2013 - 2016. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde följande representanter till samkommunsstämman för 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur och för dem personliga ersät-
tare för mandatperioden 2013-2016: 
Liane Byggmästar  ersättare Monica Takkula 
Dan-Anders Granvik  ” Sixten Dalvik 
____________ 
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Dnr: KST 33/2013 
 
 
33 §. SAMKOMMUNER    Val av medlemmar till Optima samkommunsfullmäktige 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 36: 
Kommunsekreteraren: 
Samkommunsfullmäktige för Optima samkommun, som är samkommunens högsta beslutande 
organ, har 17 medlemmar.  Antalet ledamöter för en medlemskommun bestäms enligt 
kommunens andel av grundkapitalet, dock så att varje medlemskommun är representerad av 
minst en ledamot.  Antalet ledamöter för en medlemskommun fastslås för hela 
fullmäktigeperioden. För varje ledamot väljs en personlig ersättare.  Från Kronoby kommun 
väljs två medlemmar till samkommunsfullmäktige. 
  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att            kommunfullmäktige väljer två medlemmar i samkommunsfullmäktige för Optima 

samkommun och för dem två personliga ersättare för mandatperioden 2013 - 
2016. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde följande medlemmar till Optima samkommunsfullmäktige 
och för dem personliga ersättare för mandatperioden 2013-2016: 
Nina Hansén  ersättare Kim Djupsjöbacka 
Inger Backman  ” Anne-Mie Ranta 
____________ 
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Dnr: KST 34/2013 
 
 
34 §.  SAMKOMMUNER      Val av representanter till samkommunsstämman för samkom-

munen Kvarnen 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 37: 
Kommunsekreteraren: 
Kvarnen (tidigare Kronoby Folkhögskola) samkommuns beslutanderätt utövas av 
samkommunsstämman på sätt som i kommunallagen och grundavtalet är stadgat.  Varje 
medlemskommun utser till samkommunsstämman högst tre (3) representanter.  Vid 
samkommunsstämmans sammanträde har varje medlemskommun ett röstetal som fördelas 
enligt andelar i grundkapitalet.   Medlemskommuns röstetal kan dock ej överstiga 30 % av det 
totala röstetalet.   
Representanter till samkommunsstämma kan väljas av kommunstyrelsen, men det är klarare 
roll om fullmäktige förrättar valet. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att            kommunfullmäktige väljer tre representanter i samkommunsstämma för 

samkommunen Kvarnen och för dem tre personliga ersättare för mandattiden 
2013 - 2016. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
___________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde följande representanter och för dem personliga ersättare i 
samkommunsstämman för samkommunen Kvarnen för mandattiden 2013-2016: 
Markus Lerbacka  ersättare  André Forsström 
Stefan Högnabba  ” Christer Forsberg 
Berit Haga   ” Liane Byggmästar 
____________ 
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Dnr: KST 35/2013 
 
 
35 §.     SAMKOMMUNER   Val av representanter till Mellersta Österbottens förbunds repre-

sentationsmöte 

Kst 7.1.2013, § 38: 
Kommunsekreteraren: 
Medlemskommunerna inom Mellersta Österbottens förbund väljer representanter till 
representationsmötet enligt kommunernas invånarantal i början av föregående år så, att varje 
medlemskommun har en representant per femtusen invånare, två representanter för över 
femtusen invånare. För Kronoby som delmedlem beräknas antalet på basen av antalet 
finkspråkiga kommuninvånare vilket ger oss endast en representant. För varje representant 
väljs en personlig ersättare. Representanterna och ersättarna bör vara medlemmar av 
kommunfullmäktige. Representationsmötet (representantskapet) väljer medlemmar i 
landskapsfullmäktige, vilka också skall vara medlemmar i kommunernas fullmäktige. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att            kommunfullmäktige väljer en representant och en ersättare till Mellersta 

Österbottens förbunds representationsmöte. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde Seppo Filppula med Bengt-Johan Skullbacka som ersättare 
till Mellersta Österbottens förbunds representationsmöte. 
____________ 
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Dnr: KST 36/2013 
 
 
36 §. NÄMNDER   Val av medlemmar i förvaltningsrådet för Stiftelsen Torgare r.s 2013-2016 

Kst 7.1.2013, § 39: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt 5 § i stadgarna för Stiftelsen Torgare r.s. hör till stiftelsens förvaltningsråd 13 personer, 
av vilka 8 medlemmar utses av de ideella föreningar, som grundat stiftelsen. Kronoby kommun 
utser 2 och kyrkliga samfälligheten 3 medlemmar. Förvaltningsrådets medlemmar utses för 4 
år i sänder och sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att          kommunfullmäktige utser två medlemmar och för dem personliga ersättare till för-

valtningsrådet för Stiftelsen Torgare r.s. för mandatperioden 2013 - 2016. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
_________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg följande representanter och ersättare till förvaltningsrådet 
för Stiftelsen Torgare r.s. för mandatperioden 2013-2016: 
Monica Takkula  ersättare Tom Hansén 
Anne-Mie Ranta  ” Dan-Anders Granvik 
____________ 
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Dnr: KST 139/2012 
 
 
37 §.  MOTION        Peter Albäck m.fl.:s motion; tillsättande av arbetsgrupp för kommunre-

formen och medlemskap i förbunden 

Kst 17.12.2012, § 332: 
Kommundirektören: 
Peter Albäck med flere inlämnade på fullmäktiges möte 15.11.2012 en motion om tillsättande 
av arbetsgrupp för att utreda kommunreformens följder och medlemskap i Mellersta Öster-
bottens förbund eller Österbottens förbund. 
Kommunstyrelsen överförde 19.11 § 296 motionen att beredas inom centralförvaltningen. 
 
Motionsställarna önskar att en arbetsgrupp skall tillsättas som i samarbete med statsmakten 
och Österbottens och Mellersta Österbottens personal reder ut frågeställningar som upptas i 
motionen. 
 
Med anledning av frågeställningarna kan konstateras att; 
 

- den kommande kommunreformen inte har ekonomiska följder eller regionalpolitiska 
följdeffekter som skulle vara beroende av landskapstillhörighet och att kommunrefor-
men kommer att utredas enligt de linjedragningar och beslut som kan härledas ur re-
geringsprogrammet och statsrådets beslut och direktiv. 

- att förhandlingarna om olika stödsystem och regionpengar (jordbruksstöd och före-
tagsstöd) inte utdelas eller prövas enligt landskapstillhörighet.  Jordbruksstöden är på 
inget sätt kopplade till landskapstillhörighet och vad gäller strukturfondsprogrammen 
(ERUF– och ESF–programmen) så är stöden knutna till NUTS 2–indelningen. Denna 
indelning bygger på Europaparlamentets och rådets förordning 1059/2003 som stad-
gar om att klassificering sker högst vart tredje år och senaste ändring trädde ikraft vid 
årsskiftet. En ändring som är mera omfattande i indelningen skulle förutsätta kom-
missionens godkännande och också en ändring i landskapsindelning som skulle för-
utsätta Statsrådets godkännande. Att åstadkomma två sådana förändringar ligger 
långt utanför det kommunala beslutfattandets möjligheter och kommissionens inställ-
ning till en förändring i NUTS–indelning är en svår nöt att knäcka om inte argumenten 
är oerhört starka och ligger på en högre nivå än enbart kommunalpolitisk 

- en överföring av Kronoby till ett annat landskap förutsätter att Statsrådet med stöd av 
L om landskapsindelning 1159/97 fattar beslut om detta efter att ha hört berörda 
kommuner och förbund med stöd av 1 § där det stadgas att ”Ett landskap är ett om-
råde som består av kommuner vilka bildar en ändamålsenlig helhet i funktionellt och 
ekonomsikt hänseende med tanke på planeringen av området”.  I en situation där 
landskapens roll och framtid är mera öppen än tidigare är förutsättningarna för att på-
börja en sådan process inte de bästa möjliga. 

- en överföring till ett annat landskap påverkar inte Kronoby kommuns investeringspro-
gram och åtaganden i någon större utsträckning då besluten om dessa fattas i kom-
munen eller eventuellt i samkommuner som gör investeringar. På landskapsnivå är 
det svårt att se att gemensamma investeringar skulle göras med beslut som omfattar 
alla kommuner i landskapet på en sådan nivå att de skulle ha omfattande konsekven-
ser för den kommunala ekonomin. Landskapsförbundens huvudsakliga uppgift är att 
handha planeringen av områdenas disponering dvs. planering för markanvändning. 
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KD:S  FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen torde konstatera som svar på motionen för fullmäktige 
att     inför den nya fullmäktigeperioden det inte finns orsak att tillsätta särskilda grup-

per för att utreda landskapstillhörighet med ovan stående motiveringar och sär-
skilt inte då en ny fullmäktigeperiod inleds med en ny styrelse som kommer att 
ta ställning till frågor som direkt eller indirekt har att gör med kommunstrukturre-
formen och  

att     denna reform eventuellt redan på kort sikt men med större säkerhet på längre 
sikt också kommer att ha radikala konsekvenser för landskapsindelningen och 
landskapens uppgifter.    

 
 
Under diskussionen föreslår Peter Albäck att en arbetsgrupp tillsätts omedelbart för att bere-
da frågan innan motionen tas till behandling i fullmäktige. Arbetsgruppen föreslås bestå av 
Henrik Huhta, Tom Byskata, Tapani Myllymäki, Ossian Wassborr, Ole Gustafsson och Kers-
tin Myrskog som sekreterare. Elisabeth Hagström stöder förslaget. Marina Furubacka före-
slår att motionen förs till fullmäktige med förslag om att styrelsen utser en arbetsgrupp för att 
utreda ekonomiska och regionalpolitiska effekter av landskapstillhörigheten. Liane Byggmäs-
tar understöder detta förslag.  
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och två om-
röstningar bör verkställas. Han föreslår att de görs med namnupprop så att i första omröst-
ningen ställs Furubackas förslag, som besvaras med ”ja”, mot Albäcks förslag, som besvaras 
med ”nej”. Det segrande förslaget ställs sedan mot kommundirektörens förslag som besva-
ras med ”ja”. Omröstningspropositionen godkändes. I första omgången avgavs 5 ja-röster 
(Byggmästar, Svartsjö, Furubacka, Hongell, Lindgren) och 4 nej-röster (Albäck, Hagström, 
Sandvik, Wassborr) och i andra omgången 4 ja-röster (Byggmästar, Svartsjö, Hongell, Lind-
gren) för kommundirektörens förslag, 4 nej-röster (Furubacka, Hagström, Sandvik, Wass-
borr) för segrande förslaget från första omröstningen och 1 nedlagd (Albäck). Styrelsen be-
slöt med ordförandens röst som avgörande omfatta kommundirektörens förslag.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen torde efter omröstning konstatera som svar på motionen för fullmäktige 
att     inför den nya fullmäktigeperioden det inte finns orsak att tillsätta särskilda grup-

per för att utreda landskapstillhörighet med ovan stående motiveringar och sär-
skilt inte då en ny fullmäktigeperiod inleds med en ny styrelse som kommer att 
ta ställning till frågor som direkt eller indirekt har att gör med kommunstrukturre-
formen och  

att     denna reform eventuellt redan på kort sikt men med större säkerhet på längre 
sikt också kommer att ha radikala konsekvenser för landskapsindelningen och 
landskapens uppgifter.    

___________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. Motionen är härmed slutbehandlad. 
____________ 
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38 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till fullmäktiges kännedom meddelades om följande ärenden: 
 
a. Fullmäktigeledamöterna Leena Furubacka, Mikaela Dahlbacka och Anna-Lena Lång-

backa har inlämnat skriftligt meddelande om att de bildar socialdemokratiska fullmäkti-
gegruppen med Leena Furubacka som ordförande 
 

b. Fullmäktigeledamöterna Göran Strandvall och Mats Stenbäck har inlämnat skriftligt 
meddelat att de bildar kristdemokraternas fullmäktigegrupp med Göran Strandvall som 
ordförande 

 
c. Fullmäktigeledamöterna Elisabeth Hagström och Ossian Wassborr har skriftligt meddelat 

att de bildar en fullmäktigegrupp med namnet Nedervetilgruppen med Elisabeth Hag-
ström som ordförande 
 

d. Fullmäktigeledamöterna Peter Albäck och Tapani Myllymäki har skriftligt meddelat att de 
bildar fullmäktigegruppen Centern-Keskusta med Peter Albäck som ordförande 
 

e. Leena Furubacka överlämnade Ålderkvinnans budkavel till Liane Byggmästar, den kvin-
na som fått mest röster i kommunalvalet, att vara i hennes besittning under mandatperi-
oden.  

 
 

BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige antecknade ärendena för kännedom. 
____________ 
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39 §. 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:  10-11,  20-22, 37 
 
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 
    Fax: 02956 42 760 
    e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
 
      Besvärstid 
Kommunalbesvär, paragrafer:3-9, 12-19,  23-36   30 dagar 
 
 
 
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 
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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. 


