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25.9.2013
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 7 oktober 2013
Kommungården

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

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

Carola Stolpe-Fagernäs, tf. ekonomichef

Sammanträdestid Torsdagen den 3 oktober 2013, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården
Före mötet avtackas kommunsekreterare Kerstin Myrskog med an-
ledning av hennes pensionering.

Ärendets
nummer

Ärende

78 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
79 §. PROTOKOLLJUSTERING
80 §. NÄMNDER Bengt Björks anhållan om befrielse från medlemskap i

Terjärv kommundelsnämnd
81 §. PLANER Godkännande av Kronoby kommuns beredskapsplan
82 §. PLANER Kommunfullmäktiges Strategi 2020
83 §. FASTIGHETER Köp av markområde intill kommunens mark, Lötvägen
84 §. FASTIGHETER Utrymmen för daghemsavdelning i Nedervetil
85 §. MOTION Elisabeth Hagströms m.fl.:s motion om bolagisering av

Kronoby Elverk
86 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
87 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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78 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 25 september
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 25.9 –
3.10.2013, samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi

Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 26 september
2013.

BESLUT:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört.
_______________
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79 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 4 oktober 2013 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg Seppo Filppula och Anne-Mie Ranta till protokolljusterare.
_______________
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Dnr: KST 164/2013

80 §. NÄMNDER Bengt Björks anhållan om befrielse från medlemskap i Terjärv
kommundelsnämnd

Kst 23.9.2013, § 242:
Avdelningssekreteraren:

Bengt Björk anhåller 18.9.2013 om befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag på
grund av flyttning från orten. Han är medlem i Terjärv kommundelsnämnd.

Terjärv kommundelsnämnd, tillsatt av fullmäktige 28.2.2013 § 44, har för mandatperioden
2013-2016 följande sammansättning:

Helen Timgren ersättare Susanne Saitajoki
Mårten Forsander ” Dan-Anders Granvik
Sonja Kolppanen ” Erika Biskop
Inger Furu-Vidjeskog ” Matilda Svartsjö
Bengt Björk ” Helmer Ollqvist
Christian Hansson ” Christel Viitanen
Jan-Erik Norrkniivilä ” Tom Byskata

Till ordförande utsågs enhälligt Helen Timgren och till vice ordförande Mårten Forsander.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Bengt Björk beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i Terjärv kommun-

delsnämnd och
att fullmäktige utser ny medlem i Terjärv kommundelsnämnd.

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Bengt Björk beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i Terjärv kommun-

delsnämnd och
att fullmäktige utser ny medlem i Terjärv kommundelsnämnd.
________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt omfatta förslaget.
Till ny medlem i Terjärv kommundelsnämnd utsågs Helmer Ollqvist och till ersättare
för honom Sami Holtti.
________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
3.10.2013

Sida
6/124

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

7.10.2013

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 144/2013

81 §. PLANER Godkännande av Kronoby kommuns beredskapsplan

Kst 9.9.2013, § 221:
Personalsekreteraren:

Kommunerna är, enligt beredskapslagen (1552/2011) 12 § skyldig att, genom beredskaps-
plan och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden, säkerställa att kommu-
nens uppgifter kan skötas så väl som möjligt också under undantagsförhållanden.

Enligt räddningslagen (379/2011) ansvarar kommunerna i samverkan med det lokala rädd-
ningsväsendet för beredskap att skydda människoliv, egendom och miljön. Kommunerna är
skyldiga att under räddningsverkets ledning delta i planeringen av räddningsverksamheten.

Statsrådet har också år 2010 godkänt en Säkerhetsstrategi för samhället, som utgör en
gemensam grund för beredskapsverksamheten och krisledningen för alla aktörer i samhället.

Under hösten 2013 ordnar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i samarbete
med Räddningsinstitutet en beredskapsövning avsedd för kommuner och samkommuner i
landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Då kommunens nu gällande beredskapsplan är mycket föråldrad och i behov av uppdatering
för att motsvara verkligheten, samt nu gällande lagstiftning har ett förslag till ny beredskaps-
plan för kommunen utarbetats i enlighet med nu gällande lagstiftning och regelverk.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ny beredskapsplan för Kronoby kommun.

BESLUT:

Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget och föreslår för fullmäktige
att Kronoby kommuns beredskapsplan godkänns.
_____________

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände förslaget.
Den godkända beredskapsplanen fogas till protokollet som Bilaga 1/81 § av 3.10.2013.
______________
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Dnr: KST 156/2013

82 §. PLANER Kommunfullmäktiges Strategi 2020

Kst 9.9.2013, § 227:
Personalsekreteraren:

Kommunfullmäktige har under våren 2013 uppdaterat och bearbetat den strategi som upp-
gjordes under år 2009 och som benämndes Strategi 2015.

Under våren 2013 har den strategin uppdaterats och de punkter som finns under rubriken
”Övergripande mål” preciserats. Visionen, värdegrunden, framgångsfaktorerna och Image-
frågorna har inte i sak ändrats från Strategi 2015. Fullmäktiges arbetsgrupper har närmast
preciserat och gett de övergripande målen för verksamheterna på sektor och nämndnivå ett
tydligare och mera mätbart innehåll. I Strategi 2015 saknades dessutom övergripande mål
för social- och hälsovårdssektorn som nu ingår som en integrerad del i Strategi 2020.

Resultatet av fullmäktiges arbetsgruppers arbete har sammanställts i form av ett häfte för att
ge överskådlighet och närmare möjligheter till att granska helheten. Resultatet presenteras
nu i denna form och tanken är att materialet tas upp i budgetförslaget och blir en del av bud-
getarbetet och att styrelsens förslag till budget för 2014 också innehåller en del som be-
nämns Strategi 2020. Samtidigt kan också Strategi 2020 ges formen av ett särskilt dokument
i form av ett häfte som kan ses som en ”programförklaring” för arbetet under den påbörjade
fullmäktigeperioden.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar i detta skede Strategi 2020 för kännedom och upptar dokumen-
tet, efter att texten granskats och uppdaterats, till behandling i samband med sammanstäl-
landet av budgetförslaget för 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände förslaget och föreslår för fullmäktige
att Strategi 2020 tas upp för diskussion och godkänns.
_____________

Under behandlingen av Strategi 2020 förslår Liane Byggmästar, understödd Bengt-Johan
Skullbacka, av att texten på sid. 6 korrigeras enligt följande: Genom att planera tomter för
företag, egnahemshus och radhus skapas bättre förutsättningar för inflyttning till kommunen.
Peter Albäck, understödd av Tapani Myllymäki, föreslog att texten korrigeras enligt följande:
Genom att planera tomter för företag, egnahemshus och radhus i hela kommunen skapas
bättre förutsättningar för inflyttning till kommunen. Sedan diskussionen avslutats konstaterar
ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att om-
röstning sker med namnupprop så att den som stöder Byggmästars förslag röstar ”ja” och
den som stöder Albäcks förslag röstar ”nej”. Omröstningspropositionen godkändes enligt
Bilaga 1/82 § av 3.10.2013.
Vid omröstningen avgavs 22 ja-röster och 5 nej-röster och Byggmästars förslag vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning godkänna Strategi 2020.
Den godkända strategin fogas till protokollet som Bilaga 2/82 § av 3.10.2013.
_______________
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Dnr: KST 136/2013

83 §. FASTIGHETER Köp av markområde intill kommunens mark, Lötvägen

Kst 24.6.2013, § 192:
Planläggaren:

Kommunen avverkade i vintras ett skogsområde vid Lötvägen, Bråtö, och där finns även ett
smalt skogsområde som rågrannen även avverkade på samma gång. Rågrannen har svårt
att slippa till detta område då det finns ett stort utfallsdike emellan åkern och detta skogsom-
råde. Markägaren Torvald Haga är villig att sälja skogsområdet åt kommunen för en summa
av 150 euro. Området är oplanerat.
Kommunen har fyllt upp kommunens område med jordmassor från Fiskarholmen och på det-
ta område kunde man även fylla ut så att man får ett bättre avslut mot bäcken.
Området framgår av Bilaga 1/83 § av 3.10.2013.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att köpa ett ca 0,27 ha outbrutet markområde av lägenheten Holm I Rnr 33:16 i

Överbråtö by för en summa av 150 euro.

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att köpa ett ca 0,27 ha outbrutet markområde av lägenheten Holm I Rnr 33:16 i

Överbråtö by för en summa av 150 euro.
__________

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.
_______________
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Dnr: KST 163/2013

84 §. FASTIGHETER Utrymmen för daghemsavdelning i Nedervetil

Kst 23.9.2013, § 237:
Tekniska chefen:

Antalet barn i dagvård har ökat under det senaste året inom Nedervetil dagvårdsområde och
ökningen ser ut att fortsätta. Under våren 2013 var antalet barn i dagvård 73 på 66 platser.
Under sommarmånaderna juni-augusti minskar alltid behovet av dagvård, vilket gjorde att
situationen var hanterlig för en tid. Nu i mitten av september finns endast 1 plats ledig och
från oktober är nya barn på kommande. Antalet platser överskrids redan i oktober, vilket gör
att situationen är ohållbar med tanke på att fler förfrågningar har gjorts och nya ansökningar
väntas under hösten och från årsskiftet. I Solrosens daghem finns inga extra utrymmen som
kunde ändras om för barnens behov. Alla utrymmen är redan maximalt utnyttjade.

I Nedervetil servicecenter, vilket är beläget intill Solrosens daghem, finns utrymmen som inte
är i daglig användning. Diskussioner har förts med äldreomsorgens områdeschef och möjlig-
heter finns att dela utrymmen i servicecentret. Genom detta samarbete kunde en kostnadsef-
fektiv lösning nås inom båda verksamhetsområdena. För att fortsättningsvis kunna erbjuda
kommuninvånarna närservice, dvs. dagvård inom eget dagvårdsområde, måste tilläggsut-
rymmen för dagvårdens behov planeras och renoveras i Nedervetil så fort som möjligt.

Tekniska kansliet har under våren och sommaren i samråd med dagvårdsledaren undersökt
möjligheter till lösning av det akuta utrymmesproblemet för dagvården i Nedervetil. Lediga
bostäder och övriga utrymmen finns inte.
En tillfällig barackbyggnad kostar enligt en offert 80 000 € i initialskedet + 15€ / m2 i hyra +
driftskostnaderna. Servicehusets driftshyra var år 2013 6,54 € / m2 .
Servicecentret som hyrs av social och hälsovårdsnämnden används i dagens läge inte till
fullo. Servicecentret är utrustat med ett fullständigt tillredningskök och en stor matsal. Köket
har inte använts för mattillredning på 10 år.

Servicecentrets tomt gränsar till daghemmets tomt och det skulle på detta sätt vara lämpligt
som en lösning av utrymmesbristen. Ändringar görs så lite som möjligt för att spara kostna-
der samt utgående från att detta är en tillfällig lösning.
Av Bilaga 1/84 § av 3.10.2013 framgår bottenplan enligt nuläget. Av Bilaga 2/84 § av
3.10.2013 framgår förslag till delning av utrymmen så att åldringarnas dagverksamhet och
tvätt och bastuservice kan fortgå. Ändringar görs så lite som möjligt för att sparar kostnader
samt utgående från att detta är en tillfällig lösning.
Barnen skulle få skild ingång från baksidan med en inhägnad gårdsplan på ca 400 m2.
Lekredskapen på daghemmets intilliggande gårdsplan skulle vara möjliga att använda. Av
Bilaga 3/84 § av 3.10.2013 framgår tomtdispositionen.
Denna lösning kommer att störa en del MI-kurser och gruppverksamhet som borde anvisas
andra lokaler.
Kostnaderna för omändringsarbeten och gårdsplansarbeten uppskattas till max 20 000 €.
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KD: S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen godkänner förslag till delning av utrymmen i Servicecentret för dagvårdens
behov och föreslår för fullmäktige
att ett tilläggsanslag på 20 000 € beviljas i investeringsbudgeten för dagvårdsut-

rymmen i Nedervetil.

Inför sammanträdet har tekniska avdelningen på basen av användarnas förslag utarbetat en
kompletterad skissritning för uppdelningen av servicecentret mellan dagvården och åldrings-
vården, Bilaga 4/84 § av 3.10.2013. Kostnadsförslaget för denna lösning beräknas till 35 000
€. Lösningen är tillfällig och medel intas i budgeten 2014 för planering av eventuell nybygg-
nad av dagvårdsutrymmen i Nedervetil.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner det nya förslaget till delning av utrymmen i Servicecentret för
dagvårdens behov och föreslår för fullmäktige
att ett tilläggsanslag på 35 000 € beviljas i investeringsbudgeten för dagvårdsut-

rymmen i Nedervetil.
_________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.
_________________
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Dnr: KST 106/2013

85 §. MOTION Elisabeth Hagströms m.fl.:s motion om bolagisering av Kronoby Elverk

Kst 19.8.2013, § 209:
Kommundirektören:

Elisabeth Hagström med flere inlämnade 18.4.2013 en motion om utredning av olika alterna-
tiv vid bolagisering av Kronoby Elverk.

Motionen överfördes 26.6.2013 till Kronoby Elverk med begäran om ett utlåtande. Kronoby
Elverks utlåtande lämnades till kommunen 11.7.2013.

Utlåtandet bifogas som Bilaga 1/85 § av 3.10.2013, som svar på motionen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen torde konstatera som svar på motionen för fullmäktige
att riksdagen 18.6.2013 godkänt regeringens proposition 32/2013 med förslag till

lag om ändring i kommunallagen, lagen avses träda i kraft 1.9.2013
att enligt propositionen är Kronoby Elverk ett sådant kommunalt affärsverk som

berörs av lagändringen, vilket betyder att en bolagisering ska genomföras före
utgången av år 2014

att arbetet kring bolagiseringen har inletts inom Katternögruppen, dit Kronoby El-
verk hör

att målsättningen är att inom ett år få ett godkännande för hur bolagiseringen
genomförs, så att den kan verkställas inom år 2014

BESLUT:

Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget.
_____________

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.
_____________
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86 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Inga delgivningsärenden fanns att behandla
_______________
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87 §. 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: 78 – 79, 85 – 87

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 : 80 – 84 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.


