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Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
22.5.2014

Nr
3/2014
Sida
3/38

Sammanträdestid Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 19 - 20.45

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Albäck, Peter
Backman, Inger
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Dahlbacka, Mikaela
Dahlvik, Stefan
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan
Filppula, Seppo
Furubacka, Leena
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Hästö, Jan-Erik
Högnabba, Stefan
Lindgren, Hans-Erik
Lindvall, Jesper
Långbacka, Anna-Lena
Myllymäki, Tapani
Ranta, Anne-Mie
Sandström, Hans
Skullbacka, Bengt-Johan
Stenbäck, Mats
Storbacka, Bernt
Strandvall, Göran
Svartsjö, Peter
Wassborr, Ossian
Wistbacka, Inger

Ersättare:

Forsander Tuula (för Wistbacka)
Hansén Nina (för Dahlvik)
Öst Harry (för Storbacka)
Granvik Dan-Anders (för Filppula)
Riippa Bertel (för Strandvall)

Övriga närvarande:

Djupsjöbacka Michael, kommundir.
Bjon Inger, kommunsekr.

Paragrafer: 22 - 29 §.

Underskrifter: Ordförande:

Hans-Erik Lindgren

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 23 maj 2014

Nina Hansén Harry Öst

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

Kronoby, den 25 maj 2014

Inger Bjon, kommunsekreterare



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSESIDA

Utfärdat
14.5.2014

Sida
3/39

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 26 maj 2014
Kommungården

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

22 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
23 §. PROTOKOLLJUSTERARE
24 §. NÄMNDER Christel Viitanens anhållan om befrielse från

förtroendeuppdrag
25 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark vid Boholmsvägen;

SamHile Oy
26 §. FASTIGHETER Köp av tomtområde vid Blomvägen, Påras
27 §. NÄMNDER Bernt Storbackas anhållan om befrielse från

kommunala uppdrag: utsedd av kommunfullmäktige
28 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
29 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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22 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 14 maj 2014. Kal-
lelsen har per post tillställts samtliga medlemmar av kommunfullmäktige och till ersättarna i
enlighet med fullmäktiges arbetsordning.

Kungörelsen om mötet har varit anslagen på kommunens anslagstavla under tiden
14 – 22.5.2014, samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi

Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 15 maj 2014.

BESLUT:

Mötet förklarades lagligen sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört.
_______________________
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23 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen 23 maj 2014 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Nina Hansén och Harry Öst att justera protokollet 23 maj
2014 kl 15.00.
________________________
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Dnr: KST 53/2014

24 §. NÄMNDER Christel Viitanens anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Kst 7.4.2014 § 101:
Kommunsekreteraren:

Christel Viitanen har den 20.3.2014 inlämnat skriftlig anhållan om befrielse från uppdraget
som ordinarie ledamot i bildningsnämnden samt som ersättare i Terjärv kommundelsnämnd
för återstående mandatperiod. Ansökan motiveras med personliga och hälsoskäl.

Bildningsnämnden har för mandatperioden 2013-2016 följande sammansättning
Ordförande 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 har därefter den 18.4.2013 (§59/2013) befriat Pekka Saajoranta från
hans uppdrag och istället utsett Marko Berg som medlem i bildningsnämnden.
För att Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppfyllas bör en kvinna väljas.
I kommundelsnämnden för Terjärv kommundel för mandatperioden är följande valda:
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

Kommunfullmäktige har därefter den 3.10.2013 (§ 80/2013) beviljat Bengt Björk befrielse från
uppdraget och utsett Helmer Ollqvist som ordinarie medlem samt Sami Holtti till hans ersät-
tare i Terjärv kommundelsnämnd.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Christel Viitanen beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i bildnings-

nämnden och som ersättare i Terjärv kommundelsnämnd
att kommunfullmäktige utser ny medlem i bildningsnämnden och en ny ersättare i

Terjärv kommundelsnämnd för återstående mandatperiod.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Kfge 24.4.2014

BESLUT:
Ärendet bordlades.
______________________

Kfge 22.5.2014

BESLUT:

Christel Viitanen beviljades befrielse från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden
och som ersättare i Terjärv kommundelsnämnd.
Kommunfullmäktige utsåg Anne-Maria Hästbacka till både ny ledamot i bildnings-
nämnden och till ny ersättare i Terjärv kommundelsnämnd för återstående mandatpe-
rioden.
________________________
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Dnr: KST 74/2014

25 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark vid Boholmsvägen; SamHile Oy

Kst 12.5.2014 § 136:
Planläggaren:
Under bildande varande bolag SamHile Oy, genom Sami och Heikki Plusisaari, anhåller om att få
köpa tomtmark vid kommunens markområde bredvid Boholmsvägen. De har planer på att uppföra en
fryslagerhall på området under sommarens lopp. Markområdets areal är ca 17 500 m

2
. Kommunaltek-

niken är färdigt utbyggd till området, förutom avlopp. Ingen plan finns för området.
Kommunen köpte år 1983 detta markområde på ca 7 ha och byggde en väg som ansluter sig till Bo-
holmsvägen. Två markområden har sålts åren 1985 och 1986 och lagerhallar har byggts på dessa.
Markområdets läge framgår närmare av bifogad karta, Bilaga 1/25 § av 22.5.2014.
Kommunen bör få rätt till en servitutsväg till det kvarvarande skogsområdet.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att sälja ett ca 17 500 m

2
stort outbrutet område av lägenheten Haratrådi RNr 33:14 i Yt-

terbråtö by åt under bildande varande bolaget SamHile Oy för ett pris av 21 000 euro+
skogsbeståndets värde och

att kommunen kvarhåller rätten till en servitutsväg till det kvarvarande kommunägda
skogsområdet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________

Kfge 22.5.2014

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
__________________________
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Dnr: KST 73/2014

26 §. FASTIGHETER Köp av tomtområde vid Blomvägen, Påras

Kst 12.5.2014 § 137:
Planläggaren:
Kommunen har skissat upp ett bostadsområde i närheten av Påras skola och på detta område har
kommunen sålt tre tomter under de senaste åren. Här finns nu ett tomtområde till salu. Området är ca
2850m

2
stort och sträcker sig på båda sidorna om Blomvägen, se bifogad kartbilaga, Bilaga 1/26 § av

22.5.2014.
På tomten finns ett gammalt bostadshus i dåligt skick. Tekniska avdelningen har försökt få till stånd ett
byte av markområden så att kommunen kunde få tillgång till den del som är på södra sidan av Blom-
vägen för att på så sätt få en bättre tomt där. Detta har inte lyckats utan tomtägarna vill sälja hela om-
rådet på en gång.
Kommunen har bjudit 15 100 euro för området och detta har ägarna accepterat. Priset är lite för högt
men nu får kommunen tillgång till två bra tomter istället för att inte ha någon kontroll alls över dessa
tomter. Kommunaltekniken är färdigt utbyggd på detta område vilket gör att de kommande anslut-
ningsavgifterna för dessa tomter nu kommer de kommunala bolagen till godo.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen besluter föreslå
att kommunfullmäktige köper in lägenheten Lyckebo RNr 24:3 i Påras by jämte ett gammalt

bostadshus för en summa av 15 100 euro. Säljare är Tor Blomqvists dödsbo, Sonja
Södergård, Ruth Törnqvist och Ida Storms dödsbo.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________

Kfge 22.5.2014

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
_________________________
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Dnr: KST 79/2014

27 §. NÄMNDER Bernt Storbackas anhållan om befrielse från kommunala uppdrag:
utsedd av kommunfullmäktige

Kst 12.5.2014 § 139:
Bernt Storbacka har anhållit om befrielse från sina kommunala uppdrag i kommunfullmäktige och
kommunstyrelse med anledning av att han blivit vald till Teknisk chef i kommunen.

Bernt Storbacka är medlem av kommunfullmäktige i Kronoby, vald för åren 2013-2016. Han är delvis
utsedd till kommunala uppdrag av kommunfullmäktige och delvis av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har utsett Bernt Storbacka till:
Medlem av kommunstyrelsen 2013-2014
Ordförande för kommunstyrelsen 2013-2014
Medlem av utvärderingsgruppen för servicen inom social- och hälsovården 2013-2014
Godeman vid fastighetsförrättningar 2013-2016

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beviljar Bernt Storbacka befrielse från de ovannämnda kommunala

förtroendeuppdrag, som fullmäktige utsett honom till
att kommunfullmäktige konstaterar att Tuula Forsander härmed inkallas som ordinarie le-

damot i kommunfullmäktige 2014-2016
att härefter är Nina Hansén första ersättare och Alexandra Grahn andra ersättare för

Svenska folkpartiet i fullmäktige till mandatperiodens slut
att kommunfullmäktige väljer ny ordinarie medlem i kommunstyrelsen till utgången av 2014
att kommunfullmäktige väljer ny ordförande för kommunstyrelsen till utgången av 2014
att kommunfullmäktige väljer ny medlem av utvärderingsgruppen för servicen inom social-

och hälsovården till utgången av 2014
att kommunfullmäktige väljer ny godeman vid fastighetsförrättningar 2014-2016

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________________

Kfge 22.5.2014

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget; att bevilja Bernt Storbacka befri-
else från de kommunala förtroendeuppdrag kommunfullmäktige utsett honom till.

Kommunfullmäktige konstaterade att Tuula Forsander härmed inkallas som ordinarie
ledamot i kommunfullmäktige 2014-2016.

Kommunfullmäktige konstaterade även, att härefter är Nina Hansén första ersättare
och Alexandra Grahn andra ersättare för Svenska folkpartiet i fullmäktige till mandat-
periodens slut.
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Kommunfullmäktige valde Hans Sandström med Peter Svartsjö som personlig ersätta-
re till medlem av kommunstyrelsen till utgången av 2014.

Kommunfullmäktige valde Anders Forsberg till Bengt-Johan Skullbackas ersättare i
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige valde Liane Byggmästar till ny ordförande för kommunstyrelsen
till utgången av 2014. Till viceordförande valdes Bengt-Johan Skullbacka.

Kommunfullmäktige valde Hans Sandström till ny medlem av utvärderingsgruppen för
servicen inom social- och hälsovården till utgången av 2014.

Kommunfullmäktige valde Hans Sandström till ny godeman vid fastighetsförrättningar
2014-2016.
_______________________
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28 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommununsekr.:

Delgivning av rapport om nuläge och förnyande av serviceproduktionen av social- och hälso-
vården inom Kronoby kommun.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunfullmäktige antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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29 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga brådskande ärenden behandlades.
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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: 22, 23, 28, 29

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 24, 25, 26, 27 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.


