
KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21.5.2015

Nr
4/2015
Sida
4/51

Sammanträdestid Torsdagen den 21 maj 2015, kl. 19.00 - 19.10

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Albäck, Peter
Backman, Inger
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Dahlbacka, Mikaela
Dahlvik, Stefan
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan
Filppula, Seppo
Forsander, Tuula
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
Strandvall, Göran
Svartsjö, Peter
Wassborr, Ossian
Wistbacka, Inger

Ersättare:

Hansén, Nina (Dahlvik)

Furubacka, Marina (Långbacka)

Saarukka, Karin (Stenbäck)

Övriga närvarande:

Djupsjöbacka, Michael kommundir.
Holmbäck, Johanna kanslisekr.
Jakobsson, Leif bildningschef

Stolpe-Fagernäs Carola tf. ekonomichef

Storbacka, Bernt teknisk chef

Paragrafer: 30 - 34 §.

Underskrifter: Ordförande:

Hans-Erik Lindgren

Protokollförare:

Johanna Holmbäck

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 22 maj 2015

Inger Backman Helena Broända

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 25 maj 2015

Benita Fröjdö, avdelningssekreterare



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSESIDA

Utfärdat
13.5.2015

Sida
4/52

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 25 maj 2015
Kommungården

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

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

Benita Fröjdö, avdelningssekreterare

Sammanträdestid Torsdagen den 21 maj 2015, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommungården
Efter mötet aftonskola del II om ekonomin.

Ärendets
nummer

Ärende

30 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
31 §. PROTOKOLLJUSTERARE
32 §. FASTIGHETER Köp av markområde vid Salobacken, Nedervetil centrum
33 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
34 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
21.5.2015

Sida
4/53

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.5.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

30 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 13 maj 2015. 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 13 -
21.5.2015 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi.
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 14 maj 2015.

Ordföranden konstaterade att tf. ekonomichefen, tekniska chefen och bildningschefen är
närvarande under sammanträdet med anledning av aftonskolan som hålls direkt efter mötet.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige
beslutfört.
_______________
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Sammanträdesdatum
21.5.2015
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4/54

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.5.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

31 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 22 maj 2015 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Inger Backman och Helena Broända att justera protokollet
den 22 maj 2015 kl. 15.00.
_______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
21.5.2015

Sida
4/55

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.5.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 66/2015

32 §. FASTIGHETER Köp av markområde vid Salobacken, Nedervetil centrum

Kst 4.5.2015 § 118:
Planläggaren:

Underhandlingar har förts med Dagny Stenborgs dödsbo om köp av ett markområde invid
Salobacka industriområde, väster om Nedervetil centrum. Arealen är ca 2,8 ha och består av
oplanerad skogsmark enligt Bilaga 1/32 § av 21.5.2015.
Priset är 22 000 euro + skogsbeståndets värde. Skogsbeståndet består av ca 35-40 årig tall-
skog. Kommunen har inte några fler lediga tomter vid Salobacken så detta är ett lämpligt
objekt som kunde inköpas. Bredvid detta skifte äger kommunen ett markområde som vi på
detta sätt kommer åt. Vatten- och avloppsledning finns färdigt bredvid området. Sågvägen
slutar vid detta område så vägen behöver bara förlängas.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen köper av Dagny Stenborgs dödsbo ett ca 2,8 ha stort outbrutet skogs-

område av lägenheten Salo RNr 10:34 i Nedervetil by, för ett pris av 22 000 euro +
skogsbeståndets värde.

Under diskussionen efterfrågades skogsbeståndets totalvärde. Saken utreds inför behand-
lingen av ärendet i kommunfullmäktige.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 21.5

Enligt utlåtande från Skogsvårdsföreningen är skogsbeståndets värde 14 800 €.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt omfatta styrelsens förslag.
_______________
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Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
21.5.2015
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4/56

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.5.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

33 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby har för kännedom sänt årsrapporten 2015
för säkerhetsplanen för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten och Kronoby
kommun.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade delgivningsärendet för kännedom.
_______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
21.5.2015
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.5.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

34 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga brådskande ärenden fanns att behandla.
_______________
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Sammanträdesdatum
21.5.2015
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4/58

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.5.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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 § 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
Besvär kan även inlämnas elektroniskt PB 204, Korsholmsesplanaden 43

65101 VASA
Fax: 02956 42 760
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvärstid
Kommunalbesvär, paragrafer : 32 30 dagar

Besvärstiden räknas från 25.5.2015 - 24.6.2015. Protokollet är framlagt till påseende
25.5.2015

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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Sammanträdesdatum
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.5.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Besvärsskrift

Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall
anges

- ändringssökandens namn, yrke och boningsort och postadress
- 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

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.


