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Albäck, Peter 
Backman, Inger 
Broända, Helena 
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Dahlvik, Stefan 
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Hästö, Jan-Erik 
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Långbacka, Anna-Lena 
Myllymäki, Tapani 
Ranta, Anne-Mie 
Sandström, Hans 
Skullbacka, Bengt-Johan 
Stenbäck, Mats 
Storbacka, Bernt 
Strandvall, Göran 
Svartsjö, Peter 
Wassborr, Ossian 
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Ersättare: 
 
Hansén, Nina (Dahlvik) 
Öst, Harry (Lindvall) 
Granvik, Dan-Anders (Hagström) 

 
 

 

Övriga närvarande: 
 
Djupsjöbacka, Michael, kommundir. 
Myrskog, Kerstin, kommunsekr. 
Torrkulla, Tage, teknisk chef 

 
Paragrafer: 

 
56 - 62 §. 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
Hans-Erik Lindgren 

Protokollförare: 

 
 
Kerstin Myrskog 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den 19 april 2013 

 
 
Seppo Filppula 

 

 
 
Jan-Erik Hästö 

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

Kronoby, den 22 april 2013 

 
 
 
Kerstin Myrskog, kommunsekreterare 
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Måndagen den 22 april 2013 
Kommungården 
Ordförande 
 
 
Hans-Erik Lindgren 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Kerstin Myrskog, kommunsekreterare 
 

Sammanträdestid Torsdagen den 18 april 2013, kl. 18.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
Efter mötet aftonskola del I med information kring Strategi 2020. 
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nummer 
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56 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
57 §. PROTOKOLLJUSTERING 
58 §. VAL     Indelning i röstningsområden 
59 §. NÄMNDER    Pekka Saajorantas anhållan om befrielse från  
  förtroendeuppdrag 
60 §. REVISION  Val av OFR-samfund för revisionsperioden 2013-2016 
61 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
62 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 
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56 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 10 april 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 
10–18.4.2013 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi. 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 11 april 2013. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört. 
_______________ 
   

www.kronoby.fi
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57 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 19 april 2013 kl. 15.00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg Seppo Filppula och Jan-Erik Hästö till protokolljusterare. 
_______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
18.4.2013 

 
 
Sida 
3/83 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

22.4.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 82/2013 
 
 
58 §. VAL    Indelning i röstningsområden 

Kst 25.3.2013, § 115: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt 8 § i vallagen skall fullmäktige vid behov senast i april fatta beslut om indelning i röst-
ningsområden. Kommunen bildar ett enda röstningsområde, såvida det inte är nödvändigt att 
dela upp kommunen i flera. Indelningen beror inte på invånarantalet, kommunen kan fritt 
besluta om storlek och antal. Beslutet om röstningsområdena träder i kraft den 15 oktober, 
ifall beslutet fattas inom april. 
Kommunfullmäktige har behandlat frågan om antalet röstningsområden senast i mars 2011. 
Ingen ändring av de åtta röstningsområdena gjordes, en del diskussioner fördes kring 5. 
röstningsområdet Nedervetil-Norrby vars röstberättigade redan många år understigit 100. 
Lagens bestämmelse om ett litet röstningsområde bygger inte på antalet röstberättigade utan 
på antalet uppskattade röstande. 
 
Enligt lagen är ett röstningsområde litet om det finns mindre än 50 förhandsröster eller om 
det finns grundad anledning anta att färre än 50 personer kommer att rösta i röstningsområ-
det på valdagen. Detta leder till att förhands- och valdagsrösterna bör slås ihop. Därtill finns 
alternativet att om högst 50 personer sammanlagt antas rösta bör rösterna sammanföras 
med ett annat röstningsområdes och räknas av centralvalnämnden. Vid de två senaste EU-
valen 2004 och 2009 har röstningsområdet Nedervetil-Norrby slagits ihop med röstningsom-
rådet Nedervetil. Vid övriga val har förhandsrösterna och valdagsrösterna sammanförts och 
rösträkningen skötts av valnämnden. 
 
En förändring i indelningen är därför närmast aktuell för röstningsområdena 4 och 5 vilka 
bildar ett naturligt område och skulle omfatta hela Nedervetil kommundel.  
Antalet röstberättigade i Nedervetil-Norrby var vid 2009 års EU-val 94, exakt hälften röstade.  
Vid riksdagsvalet 2011 fanns 96 röstberättigade varav 75 röstade. I presidentvalet 2012 rös-
tade i första omgången 72 och i andra 64 av 91 röstberättigade. I höstens kommunalval blev 
röstningsprocenten 60,2 då 56 röstade av 93 röstberättigade. Röstningsprocenten i området 
har varit lägre än i de flesta andra områden, till och med lägst vid flere val.  En delförklaring 
till detta kan vara att folk avstår från att rösta då valhemligheten de facto inte upplevs som 
tryggad. 
  
Kostnaderna för att upprätthålla ett litet röstningsområde uppgår till ca 1 500 €, största ut-
giftsposterna är valnämndens arvoden och arvodet för centralvalnämndens extra möte. En 
sammanslagning motiveras främst av praktiska orsaker, som bevarande av valhemligheten 
och centralvalnämndens extra arbete med ett litet röstningsområde som inte kan agera helt 
självständigt. 
 
Möjligheterna att förhandsrösta har avsevärt förbättrats sedan förhandsröstningslokalerna är 
öppna till kl. 18.00 alla vardagar samt lördag och söndag mellan kl. 10-13. Fysiskt handikap-
pade kan rösta i sitt eget hem. 
 
Följande val är Europaparlamentsvalet i juni 2014 och därpå följande riksdagsvalet i april 
2015. 
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Centralvalnämnden behandlade frågan 28.2.2011 § 12 och beslöt enhälligt förorda att röst-
ningsområdena 4. Nedervetil och 5. Nedervetil-Norrby sammanförs till ett område. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att       röstningsområdena 4. Nedervetil och 5. Nedervetil-Norrby sammanslås till ett 

röstningsområde Nedervetil för val efter 15.10.2013 för att trygga valhemlighe-
ten. 

 
Under diskussion i styrelsen föreslår Elisabeth Hagström understödd av Mikaela Dahlbacka 
att ingen ändring i antalet röstningsområden görs, Nedervetil-Norrby bibehålls som ett skilt 
röstningsområde. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två 
förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att den görs genom namnupprop så 
att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms 
förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Då vid omröstningen avgavs 4-ja-röster (Byggmästar, 
Filppula, Skullbacka, Storbacka) och 5 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell, 
Riippa) beslöt styrelsen omfatta Hagströms förslag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår efter omröstning för kommunfullmäktige 
att               ingen ändring i indelningen av röstningsområden görs. 
_____________ 
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av frågan föreslår Bengt-Johan Skullbacka att röst-
ningsområdena 4 och 5 sammanförs till ett område. Liane Byggmästar stöder detta förslag. 
Carl-Johan Enroth understöder styrelsens förslag. Sedan diskussionen avslutats konstaterar 
ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att det 
sker med namnupprop så att den som stöder styrelsens förslag röstar ”ja” och den som stö-
der Skullbackas förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Av omröstningspropositionen, Bilaga 
1/58 § av 18.4.2013 framgår att det avgavs 21 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd och  
kommunfullmäktige besluter enligt styrelsens förslag. 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att ingen ändring i indelningen av röst-
ningsområden görs.   
_______________ 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 94/2013 
 
 
59 §. NÄMNDER   Pekka Saajorantas anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag 

Kh 8.4.2013, § 129: 
Kommunsekreteraren: 
Pekka Saajoranta anhåller 26.3.2013 om befrielse från de kommunala förtroendeuppdragen 
som ordförande i finska skolsektionen, medlem i bildningsnämnden och ersättare i Kronoby 
kommundelsnämnd. 
Enligt § 38 i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå under mandatperioden. Av-
sägelsegrunder som kan åberopas är bland annat 60 års ålder eller samma förtroendeupp-
drag under de fyra närmast föregående åren. Det organ som utsett den valda beviljar befriel-
se och väljer ny ledamot. 
 
Finska skolsektionen utsedd av kommunfullmäktige 17.1.2013 § 13 har för åren 2013-2016 
följande sammansättning: 
Pekka Saajoranta, ordförande ersättare Tina Granbacka 
Jyrki Kivineva, viceordförande ” Ari Pajala 
Johanna Widjeskog  ” Harry Luotsinen 
Eeva Riitta Forsberg  ” Katja Rantala 
Ulla-Maria Åstrand  ” Sari Snåre. 
 
För att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppfyllas bör en man väljas. 
 
Ordförandena i skolsektionerna ska enligt förvaltningsstadgan § 61 vara medlemmar i bild-
ningsnämnden. 
 
Kronoby kommundelsnämnd, utsedd av kommunfullmäktige 28.2.2013 § 42, har för åren 
2013-2016 följande sammansättning: 
Börje Nylund, ordförande   ersättare Bodil Saari 
Niina-Maria Holm, viceordförande  ” Pekka Saajoranta  
Minna Lillvik                      ”  Yvonne Hummel 
Maria Finnholm                  ”                  Birgitta Finne 
Göran Strandvall  ” Vidar Enfors 
Teuvo Herranen  ” Andreas Granbacka 
Leif Svartsjö           ” Sari Snåre. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att                Pekka Saajoranta beviljas befrielse från uppdragen som ordförande i finska 

skolsektionen, medlem i bildningsnämnden och ersättare i Kronoby kommun-
delsnämnd, 

att                fullmäktige utser ny medlem i finska skolsektionen, 
att               fullmäktige förordnar en av medlemmarna till ordförande,  
att                  fullmäktige konstaterar att sektionens ordförande är medlem i bildningsnämn-

den,  
att                 fullmäktige utser ersättare i Kronoby kommundelsnämnd och  
att                 samtliga uppdrag gäller för återstående mandattid till utgången av år 2016.  
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_____________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt befria Pekka Saajoranta från ovannämnda upp-
drag. 
Till ny medlem i finska skolsektionen utsågs Marko Berg. Han utsågs även till sektio-
nens ordförande och därmed till medlem i bildningsnämnden. 
Till Niina-Maria Holms ersättare i Kronoby kommundelsnämnd utsågs Bo Jens Chris-
tian Sjölind. 
Alla uppdrag gäller till utgången av år 2016. 
_____________ 
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Dnr: KST 101/2013 
 
 
60 §. REVISION Val av OFR-samfund för revisionsperioden 2013-2016 

Revisionsnämnden 18.3.2013 § 5: 
Den gamla revisionsnämndens viceordförande har den 5.3.2013 öppnat de anbud som in-
kommit inom utsatt tid. 
 
REVISIONSNÄMNDENS FÖRSLAG: 
 
Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige, på basen av angivna anbud, 
att OFR-samfundet Oy Audiator Ab väljs för revision av baskommunen, affärsver-

ket Kronoby elverk samt kommunens dotterbolag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
_____________ 
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61 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a) Carl-Johan Enroth m.fl. inlämnade en motion undertecknad av Elisabeth Hagström 
m.fl. om utredande av olika alternativ vid bolagisering av Kronoby Elverk, Bilaga 1/61 
§ av 18.4.2013. 

b) Efter mötet hålls fullmäktiges aftonskola med information och inledande diskussioner 
kring Strategi 2020.  Solveig Söderback, kanslichef vid Korsholms kommun, informe-
rar om beslutsfattande, Tuula Löf, projektchef för TerPS2, om välfärdskriterier och 
Gustav Nygård, regionplanerare vid Concordia, om demografiska utvecklingstrender. 

 
 

BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
_____________ 
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62 §. 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 
    Fax: 02956 42 760 
    e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
 
      Besvärstid 
Kommunalbesvär, paragrafer      58-60    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. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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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. 
 
 


