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Ärende  

 
26 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
27 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
28 §. BUDGET 2018    Budgetändring för nybygge av slöjdsal 
29 §. PLANER   Godkänna detaljplaneändring vid Kronoby  
  industriområde, Kaukokiito Oy och Ab Ferromek. 
30 §. PLANER    Anhållan om flytt av byggrätt vid Heimsjön i Terjärv 
31 §. PLANER    Godkänna detaljplan över Seljesområdet, Nedervetil. 
32 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER         Revidering av byggnadsordningen 
33 §. PROJEKT    Principer för fastighetsinventeringsprojekt 
34 §. VÄGAR  Skötsel av enskilda vägar 
35 §. NÄMNDER    Anne-Mie Rantas anhållan om befrielse från uppdraget  
  som ordförande för bildnings- och fritidsnämnden 
36 §. NÄMNDER   Uppdatering av val av medlem och ersättare i regionala  
  räddningsnämnden 
37 §. MOTION    Eva-Lott Björklund m.fl.:s motion om mötesarvode till  
  förmån för kultur i vård 
38 §. MOTION    Rebecka Ågren m.fl.:s motion om defibrillator till  
  idrottshallen 
39 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
1.10.2018 

 
 
Sida 
4/47 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
3.10.2018 
 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

26 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till fullmäktiges möte utfärdas i allmänhet av fullmäktiges ordförande eller om hen är 
förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen skall anges om det är fråga om ett elektroniskt 
sammanträde samt den webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet. 
Av kallelsen ska framgå om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sam-
manträde. Kallelsen skrivs på svenska och finska och den ska skickas minst fyra dagar före 
fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt eller plikt att närvara. 
Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på kommunens webbplats. Kallelsen 
kan även sändas elektroniskt 
 
Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 26 september 
2018. Kallelsen har per post tillställts samtliga ordinarie medlemmar av kommunfullmäktige i 
enlighet med förvaltningsstadgan. Kallelsen finns tillgänglig för både ordinarie medlemmar 
och ersättare i elektronisk form. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige be-
slutfört. 
_______________ 
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27 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att tillsammans justera protokollet i Kommungår-
den tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 13.00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg Malin Åminne och John-Erik Sandvik att tillsammans juste-
ra protokollet i Kommungården tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 15.00. 
_______________ 
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Dnr: KST 115/2018 
 
 
28 §. BUDGET 2018   Budgetändring för nybygge av slöjdsal 

Kst 27.8.2018 § 170: 
Ekonomi- och personalchefen: 

I investeringsbudgeten 2018 finns reserverat 630 000 € för renoveringen av kylrum och 
slöjdsal vid Ådalens skola. Kommunstyrelsen behandlade 28.5.2018 § 111 valet av entre-
prenörer för renoveringen men beslöt att återremittera ärendet i och med att de inlämnade 
offerterna var så höga och man ville utreda möjligheterna för ett eventuellt nybygge. Månda-
gen den 4.6.2018 § 23 godkände fullmäktige en tilläggsbudget om 370 000 € för renovering-
en av slöjdsalen. Styrelsen behandlade ärendet igen 18.6 § 136 och beslöt enhälligt att gå in 
för ett nybygge av slöjdsalen i och med att kostnadskalkylen för ett nybygge jämfört med en 
renovering inte är mer än 266 000 € dyrare. Kostnadskalkylen för ett nybygge är totalt 
1 266 000 €. Styrelsen beslöt också att en budgetändring görs vid behov eftersom den till-
tänkta renoveringen ändrats till nybygge. Efter kontakt med kommunens revisorer konstate-
ras att styrelsen bör anhålla om en budgetändring av fullmäktige. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
 
att en ändring i investeringsbudgeten görs så att renoveringen av slöjdsalen vid 

Ådalens skola ändras till ett nybygge och att medel reserveras för ändamålet i 
nästa års budget.  

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget enhälligt. 
_______________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 104/2018 
 
 
29 §.         PLANER          Godkänna detaljplaneändring vid Kronoby industriområde,        

Kaukokiito Oy och Ab Ferromek. 

Kst 18.6.2018 § 134 
Planläggaren: 

Kaukokiito och Ab Ferromek anhåller att kommunen påbörjar en planeändring av detaljplanen för Kro-
noby centrum, så att deras tomtområden kan förstoras en aning: Kaukokiito har planer på att köpa in 
tomtområdet bredvid deras tomt och behöver också en del av kommunens grönområde. Ab Ferromek 
önskar få ett större tomtområde mot Flygfältsvägen på det område som kommunen äger.  
Kaukokiito och Ab Ferromek är beredda att stå för planeringskostnaderna. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen ger Tekniska avdelningen i uppdrag att påbörja en planeändring av kvarteren 103, 
194 och 195 i detaljplanen för Kronoby centrum. Ett första planeutkast får sättas till påseende under 
juni månad och planen tas nästa gång till behandling i styrelsen den 13.8.2018. 
 
Planeringskostnaderna bekostas av Kaukokiito och Ab Ferromek. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
Kst 13.8.2018 § 160: 
 
Planläggaren: 
Ett första planeutkast samt Pdb (Plan för deltagande och bedömning) har varit till påseende mellan 
den 20.6 - 20.7.2018. Inga påpekanden har inkommit. Planeförslaget framgår av Bilaga 1/29 § av 
1.10.2018. 
 
NTM-centralen, Österbottens förbund samt Österbottens museum har informerats om planeändringen 
och de har tid till den 13.8 att ge synpunkter om planen. Inga synpunkter har inlämnats. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen tar del av planeutkastet och ger synpunkter för den fortsatta planeringen. Planen 
justeras vid behov och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen tog del av planeutkastet och hade inga övriga synpunkter för den fortsatta bered-
ningen. 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att sätta det slutliga planeförslaget till påseende i 30 dagar. 
_______________ 
 

 
Kst 17.9.2018 § 183: 
 
Planläggaren: 

Planeförslaget har varit till påseende under tiden 15.8–14.9.2018. Inga anmärkningar har i 
skrivande stund inkommit från allmänheten. Av myndigheterna önskade Österbottens för-
bund att kv. 103 (KM=detaljhandel) borde behandlas i samma planering som för norra sidan 
av Flygfältsvägen. Detta för att bättre kunna dimensionera storleken på de planerade detalj-
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handelsenheterna för utrymmeskrävande handel. Enligt förbundet är maximibyggrätten för 
handel i detta korsningsområde 6 000m2 och då behöver man definiera hur byggrätterna 
placeras mellan norra och södra sidan av Flygfältsvägen. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
 
att godkänna en ändring av detaljplanen för Kronoby industriområde omfattande kvar-

ter 194 och 195 med tillhörande gatu- och grönområden, som framgår av Bilaga 
1/29 § av 1.10.2018.. 

 
 Kvarter 103 lämnas utan fastställelse och detta kvarter hänförs till den pågående 

planeringen av det nya planeområdet norr om Flygfältsvägen, kv 199. 
 
 Planeringskostnaderna bekostas av Kaukokiito Oy och Ab Ferromek. 
  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 32/2018 
 
 
30 §. PLANER   Anhållan om flytt av byggrätt vid Heimsjön i Terjärv 

Kst 5.3.2018 § 38: 

Planläggaren: 
X.X anhåller om att flytta en strandbyggrätt (RA) som finns inritad på lägenheten Byvik  RNr 160:0. 
Sökande planerar sälja den gamla bostadsbyggnaden, men vill flytta den befintliga fritidsbyggnadsrät-
ten ca 100m västerut invid södra delen av Heimsjön. 
Strandgeneralplanen för Terjärv sjöar blev godkänd den 17.6.2010. En flytt av strandbyggrätten kräver 
en strandgeneralplaneändring.  
I naturinventeringen finns inget särskilt sagt om stället dit sökande önskar flytta byggrätten. Planlägga-
ren och byggnadsinspektören har utfört en granskning på stället och konstaterat att området är lämp-
ligt som byggnadsplats. Vid den tilltänkta platsen finns redan en gammal strandbastu som ägs av sö-
kanden.  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger tekniska kansliet i uppdrag att påbörja en mindre ändring av strandgeneralpla-
nen för Terjärv sjöarna där målet är att flytta en byggrätt inom lägenheten Byvik RNr 160:0, vid södra 
delen av Heimsjön.  
Sökande står för samtliga planeringskostnader samt kungörelsekostnader.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
 
Helena Broända jävade sig i form av rågranne och avlägsnade sig under behandlingen av paragrafen. 

 
Kst 18.6.2018 § 133: 
 
Kommunstyrelsen beslöt 5.3.2018 § 38 att påbörja en ändring av strandgeneralplanen för 
Terjärv sjöarna så att man flyttar en strandbyggrätt (RA) inom samma fastighet Byvik  RNr 
160:0, vid södra delen av Hemsjön. I planeändringen dimensioneras inga nya byggrätter. 
Byggrätten finns inom strandgeneralplaneområdet för Terjärv sjöarna, vilken blev godkänd i 
fullmäktige den 17.6.2010. 
 
Byggrätten har flyttats ca 100m västerut. I naturinventeringen finns inget speciellt omnämnt 
vid den nya tomtplatsen. Vid den tilltänkta platsen så finns redan en gammal strandbastu 
som ägs av sökanden.  
 
Planen har varit två gånger till allmänt påseende och inga anmärkningar har inkommit. Myn-
digheterna har haft möjlighet att ge utlåtande om planen. 
 
Planekartan finns som Bilaga 1/30 § av 1.10.2018. 
 
Sökanden av ändringen skall enligt styrelsens beslut stå för planerings- och kungörelsekost-
naderna.  
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
att        kommunen godkänner planeändringen i enlighet med planekartan Bilaga 1/30 § av   
 1.10.2018. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
Helena Broända anmälde jäv p.g.a att hon är rågranne och avlägsnade sig under behand-
lingen av denna paragraf. 
________________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
Helena Broända anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i fullmäktigesalen under be-
handlingen av denna paragraf. 
________________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
1.10.2018 

 
 
Sida 
4/54 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
3.10.2018 
 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 49/2016 
 
 
31 §. PLANER   Godkänna detaljplan över Seljesområdet, Nedervetil. 

Kst 20.11.2017 § 125 
Planläggaren: 

Planeringsarbetet med detaljplanen över Seljesområdet har pågått en längre tid. I planen har man ritat 
in 24 st.  R-1 tomter (fritidstomter) och en RM-1 tomt (turismservicetomt="restaurangen"). Övriga om-
råden är planlagda som VL(grönområde), VV(simstrand) och ET(avloppsrening). Av fritidstomterna är 
15 st. inritade på kommunens område och 9 st. fritidstomter + RM-tomt är inritade på Telefooni Oy:s 
område. En tomt är inritad på jakt- och fiskelagets tomt. 
Genom en vägförrättning har väggenomfarten flyttats till en ny väg som kommunen och Telefooni 
byggde år 2015. 
Ett första planeutkast har varit till påseende under tiden 27.1–12.2.2016 och utlåtanden från myndighe-
ter har begärts in. Byggnadsnämnden och miljönämnden har också gett sina utlåtanden. Två (2) st. 
påpekanden kom från markägarna. 
Utlåtandena från myndigheterna samt planläggarnas kommentarer över de inkomna anmärkningarna 
presenteras. Det är kommunens planläggare samt planläggarna från konsultbyrån Ramboll som gjort 
sina kommentarer över de inkomna anmärkningarna. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
Styrelsen tar del av planeförslaget och ger synpunkter för den fortsatta planeringen.  
Styrelsen godkänner ändringsförslagen. 
Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndigheterna ges möjlig-
het att ge utlåtande om den justerade planen. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen tog del av och diskuterade ärendet samt godkände enhälligt ändringsförslagen. 
Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndigheterna ges möjlig-
het att ge utlåtande om den justerade planen. 
_________ 
 

 
Kst 17.9.2018 § 184 
Planläggaren: 

På Seljesområdet finns 3 markägare, Kronoby kommun 7 ha, Telefooni Invest Ab 3 ha och 
Nedervetil jakt och fiskelag 0,2 ha. För semesterbyns verksamhet på Telefooni Invests om-
råde finns ett arrendekontrakt som går ut år 2021. Telefooni Invest är inte intresserad av att 
förlänga arrendekontraktet. Kronoby kommun samt Telefooni Invest har uppgjort ett plane-
ringsavtal för denna planering. 
 

Detaljplaneförslaget för Seljesområdet, Bilaga 1/31 § av 1.10.2018, var till ett andra påseen-
de under tiden 19.3–18.4.2018. Ett välbesökt infotillfälle för allmänheten anordnades också vid 
Seljes semesterby den 4 april 2018. 
 
Under påseendetiden inlämnades följande anmärkningar: 
 
A.A Bilaga 2/31 § av 1.10.2018. Vill ha kvar Seljes som den enda ordentligt fungerande se-
mesterbyn i Österbotten.  
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Nedervetil Jaktklubb och Nedervetil Fiskargille. Bilaga 3/31 § av 1.10.2018. Vägrätten till 
jaktstugan skall flyttas till den ursprungliga platsen. De befintliga vägarna från Seljes mot Köy-
ris och Honkobacka hålls kvar eventuellt försedda med bommar. Dessa vägar kan då också 
användas som räddningsvägar. Vägen längs Seljesåsen är för smal och trång för mötande 
trafik. Den planerade parkeringen (LP) bakom restaurangen kommer inte i praktiken att funge-
ra. Badstranden borde ha en egen parkering så nära stranden som möjligt. 
 
B.B. Bilaga 4/31 § av 1.10.2018. Med denna planering ändras området helt till ett privat stug-
område. Om denna plan förverkligas blir det omöjligt att driva semesterbyn och restaurangen 
hotas av rivning. Man har inte heller beaktat flygekorren, som finns på området. Turismen är på 
framfart i Finland och Seljesområdet erbjuder fina möjligheter för speciellt naturturism att ut-
vecklas men då bör kommunen satsa i infrastrukturen samt vandringslederna. Seljes är det 
naturskönaste som närområdet kan erbjuda men kommunen har inte satsat något i att mark-
nadsföra området ej heller försökt förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagaren på 
området och ej heller försökt locka till sig andra företagare till området. 
 
C.C. Bilaga 5/31 § av 1.10.2018.  RM-1 borde göras större för att ge bättre möjligheter för 
turism/restaurangföretagare på området. Tomt 1 (där nuvarande servicehus finns) borde också 
få en RM-1 beteckning. Likaså borde kvarter 17:s tomt 1 (jaktstugan) samt också den del av 
tomt 2 (där den nya strandbastun finns) höra till RM-området. Kvarter 17 kunde utvidgas öster-
ut för att bibehålla de två R-1 tomterna som redan finns. Byggnaderna bör planeras och place-
ras så att de smälter in i den befintliga naturen och miljön, också färgsättningen borde regleras. 
Bör rekommenderas bibehållande av befintlig skogsbotten och gräsmattor bör ej anläggas, 
istället anlägges s.k. "kunttapiha". Tomt och vägplaceringarna borde följa de nuvarande natur-
liga formerna och gränserna så att det befintliga trädbeståndet samt kultur- och historiska plat-
ser (tjärdalen) kan bevaras. Större parkeringsplatser dimensioneras för att ta emot tillräckligt 
många gäster till restaurangen samt till olika evenemang som arrangeras. All gästparkering bör 
finnas på de allmänna parkeringsplatserna. 
 
Österbottens museum. Bilaga 6/31 § av 1.10.2018. Den tjärdal som finns på området är ej 
enligt museets tolkning en fast fornlämning eller annat kulturminnesobjekt som bör skyddas 
med en skyddsbeteckning i planen. Museet föreslår att planebeteckningen ändras till "Tjärdal- 
Gammal tjärdal där det på nytt har bränts tjära. Tjärdalen föreslås bevaras i mån av möjlighet". 
 
Österbottens förbund. Bilaga 7/31 § av 1.10.2018. Förbundet konstaterar att de saker som 
påpekats i ett tidigare utlåtande har beaktats i planen. 
 
Enligt 65 § i markanvändnings- och bygglagen ska kommunmedlemmarna och intressenterna 
beredas tillfälle att framföra sin åsikt om saken (anmärkning). A.A är inte kommuninvånare och 
hens rätt, skyldighet eller fördel påverkas inte direkt av beslutet vilket innebär att hen inte heller 
är part i ärendet. Hen är inte heller intressent såtillvida att hen inte är ägare eller innehavare av 
ett invid eller mittemot beläget område, ägare eller innehavare av en sådan fastighet vars be-
byggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka och projektet har 
inte heller en betydande inverkan på hens boende, arbete eller övriga förhållanden. 
 
B.B har missförstått planen såtillvida att den inte begränsar möjligheterna för kommuninvånare 
och andra att använda delar av området och planen gör det inte heller omöjligt att bedriva re-
staurang- eller semesterbyverksamhet på området.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
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Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
 
att förkasta A.A:s anmärkning eftersom hen inte är kommuninvånare eller intressent 

i ärendet. 
 
att  inte godkänna Nedervetil Jaktklubb och Nedervetil Fiskargilles anmärkningar 

förutom att vägen till Honkobacka skogsväg bibehålls som räddningsväg och en 
"ajo" beteckning inritas på VL-området i planen.  

 Gällande den nya vägen runt restaurangen så ändras cykelvägen upp till deras 
parkering till ett vägområde så de kan fortsätta att parkera bredvid jaktstugan 
(mellan kv 15 och kv 17).   

 
att  inte godkänna B.B:s anmärkningar.  
 
att  godkänna C.C:s anmärkningar till den del att tomt 1 i kv 15 (där nuvarande ser-

vicehus finns) får en RM-1 beteckning samt att planebestämmelserna komplette-
ras gällande byggnadernas placering och färgsättning och att man rekommen-
derar bibehållande av befintlig skogsbotten och att gräsmattor ej bör anläggas. 

   
att förstora den allmänna parkeringsplatsen (LP). 
 
att  godkänna den föreslagna ändringen som Österbottens museum avser gällande 

tjärdalen. 
 
att godkänna planen i övrigt gällande detaljplanen för Seljes 
 fritidsbebyggelse 
 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
 
Sixten Dalvik anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i fullmäktigesalen under behand-
lingen av denna paragraf. 
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Dnr: KST 96/2018 
 
 
32 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER  Revidering av byggnadsordningen 

Kst 28.5.2018 §113 
 
Förvaltningschefen: 

I samband med fastighetsinventeringsprojektet har det framkommit ett behov av uppdatering av kom-
munens byggnadsordning. En grupp tjänstemän har tagit fram ett förslag till ny byggnadsordning. En-
ligt markanvändnings- och bygglagen § 15 skall byggnadsordningen godkännas av kommunfullmäkti-
ge. I förordningen § 6 sägs att förslaget skall hållas offentligt framlagt under minst 30 dagar. Inom 
denna tid har kommunmedlemmar och intressenter rätt att inlämna anmärkningar mot förslaget. Fram-
läggandet och rätten att göra anmärkning skall kungöras på samma sätt som kommunala tillkännagi-
vanden offentliggörs, om inte sakens betydelse förutsätter mera omfattande information. Byggnads-
ordningen reviderades senast år 2009. Enligt förordningen ska utlåtande begäras av den regionala 
miljöcentralen, förbundet på landskapsnivå och den kommun, vars område påverkas av byggnadsord-
ningen när det gäller områdesanvändningen eller bebyggandet av området. Då grannkommunerna 
inte påverkas av vår byggnadsordning begärs inga utlåtanden av dem.  
 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen behandlar förslaget till byggnadsordning och framlägger det till påseende under 30 
dagar. Utlåtande begärs av miljöcentralen, landskapsförbundet, tekniska och miljönämnden, till-
ståndssektionen, Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. 
 

Tapani Myllymäki föreslår under diskussionen att första momentet "För alla byggnader...." under punkt 
2.1 stryks. Inger Wistbacka understöder förslaget.  
 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör göras. Hon föreslår röstnings-
propositionen att den som röstar på kommundirektörens förslag röstar "ja" och den som röstar på Myl-
lymäkis förslag röstar "nej". Företogs omröstning genom namnupprop. Rösterna föll fem (5) ja-röster 
(Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren och Byggmästar) och tre (3) nej-röster (Myllymäki, Wistbacka 
och Åstrand). Kommundirektörens förslag vann. 
 

BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att under punkt 2.3 gällande jord- och bergsvärmeanläggning efter 
"Borrning för bergsvärme" tillägga orden "och anläggning av jordvärme" och ändra kraven för dessa till 
att anmälan om ändring skall göras i stället för åtgärdstillstånd skall sökas. 
 
I övrigt beslut kommunstyrelsen i enlighet med förslaget. 
_________________ 
Kst 17.9.2018 § 192: 
 
Kommundirektören: 

Förslaget till byggnadsordning har varit offentligt framlagt till påseende fram till den 7.9.2018. 
Inga anmärkningar har inkommit från allmänheten. 
 

Övriga utlåtande kring utkastet till byggnadsordning inbegärdes av miljöcentralen, landskaps-
förbundet, tekniska och miljönämnden, tillståndssektionen, Kronoby Vatten och Avlopp Ab 
samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Fyra utlåtanden inkom;  
 

Tekniska och miljönämnden framförde i sitt utlåtande, att åtgärdstillstånd för berg- och jord-
värme bör krävas.  
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Tillståndssektionen förde i sitt utlåtande fram, att under punkt 2.3 bör förklaringarna till be-
teckningen O i tabellen förtydligas så att O innebär att åtgärdsanmälan ska göras, eftersom 
det i praktiken är skillnad mellan åtgärdsanmälan och anmälan. I tabellen under punkt 2.3 1) 
Konstruktion bör ”grillkåta/lusthus 6-10 m2 ” strykas för att undvika motstridiga bestämmelser 
i byggnadsordningen och ojämlik behandling av sökanden. En grillkåta har en eldstad och 
ska därför ha bygglov enligt punkt 2.1. I samma punkt stadgas också om lusthus och andra 
kalla byggnader. För borrning för bergsvärme och anläggning av jordvärme bör åtgärdstill-
stånd sökas och beteckningen i tabellen under punkt 2.3 11) Jord- och bergsvärmeanlägg-
ning ändras till X. Åtgärderna kräver att man känner till bl.a. avstånd till andra värmebrunnar, 
andra brunnar, byggnader, vatten- och avloppsledningar, tomtgränser och grundvattenområ-
den. Tillstånd behövs för att myndigheterna ska kunna övervaka att rekommendationerna 
följs. 
 

Kronoby Vatten och Avlopp Ab konstaterade i sitt utlåtande, att de inte hade något att an-
märka mot förslaget.  
 

Terjärv Vatten och Avlopp framförde i sitt utlåtande, att vatten och avloppsbolagen bör kon-
taktas innan arbetet på byggnadsplatsen påbörjas och att åtgärdstillstånd ges först efter att 
vatten- och avloppsbolagen godkänt byggplatsen.  
 

Tekniska och miljönämndens samt tillståndssektionens konkreta förslag har i sin helhet be-
aktats i det uppdaterade förslaget till byggnadsordning (Bilaga 1/32 § av 1.10.2018, där änd-
ringar jämfört med det av styrelsen 28.5.2018 godkända utkastet markerats i rött och med 
överstrykningar för text som tas bort). Gällande Terjärv Vatten och Avlopps anmärkning kon-
stateras att det i kommunens finns program som visar var vatten- och avlopp finns och att 
detta kollas innan bygglov ges. Vid oklarheter är byggnadsinspektören muntligen i kontakt 
med bolagen. Men ett formellt godkännande av vatten- och avloppsbolagen i förväg skulle 
fördröja bygglovsprocessen på ett onödigt sätt, vilket gör att anmärkningen inte beaktats.  
 

 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
 
att en ny byggnadsordning för Kronoby kommun godkänns enligt Bilaga 1/32 § av 

1.10.2018. Byggnadsordningen träder ikraft genast beslutet vunnit laga kraft.  
 
 

Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att på sid. 2 i byggnadsordningen under 
punkt 2.1 i andra stycket 10 m2 ändras till 15 m2 och att i tredje stycket 10-25m2 ändras till 
15-30m2. Joel Salmela understöder förslaget.  
 

Efter avslutad diskussion konstaterar ordföranden att två föreslag föreligger och att omröst-
ning bör vidtas. Hon föreslår omröstningspropositionen att den som röstar på kommundirek-
törens förslag röstar "ja" och den som röstar på Hagströms förslag röstar "nej".  
 
Företogs omröstning Rösterna föll 7 ja-röster (Helena Broända, Björn Gripenberg, Kari Harju, 
Hans-Erik Lindgren, Inger Wistbacka, John-Erik Sandvik och Liane Byggmästar) och 2 nej-
röster (Elisabeth Hagström och Joel Salmela). Kommundirektörens förslag vann. 
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning i enlighet med förslaget. 
________________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att en ny byggnadsordning för Kronoby kommun 
godkänns enligt Bilaga 1/32 § av 1.10.2018. Byggnadsordningen träder ikraft genast 
beslutet vunnit laga kraft.  
 
________________ 
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Dnr: KST 155/2018 
 
 
33 §. PROJEKT   Principer för fastighetsinventeringsprojekt 

Kst 17.9.2018 § 193: 
Kommundirektören 

Kommunfullmäktige beslöt på sitt möte 23.2.2017 om att ett tilläggsanslag på 80 000 euro 
beviljas för projektet gällande uppdatering av fastighets- och fastighetsskatteregister under år 
2017. Avsikten med byggnadsregister- och fastighetsskatteprojektet är att inventera kommu-
nernas byggnadsbestånd, komplettera uppgifterna i nuvarande register och att utgående från 
det föra vidare aktuella uppgifter åt skattemyndigheterna gällande fastighetsbeskattningen.  
 
I samband med projektet uppdateras kommunens byggnadsregister, vilket gör att man får en 
bättre helhetsbild över de byggnader som finns inom kommunens område. Vid liknande pro-
jekt har det visat sig att framförallt vissa mindre byggnader samt gamla byggnader, som upp-
förts innan bygglov krävdes, ofta har saknats i registret. När registren kompletteras med de 
här byggnaderna innebär det samtidigt tilläggsinkomster för kommunerna i form av ökande 
fastighetsskatt. Genom byggnadsregister- och fastighetsskatteprojektet tryggas också en 
jämlik behandling av fastighetsägarna i kommunerna. 
 
Projektet har kommit väl igång. En projektledare arbetar på heltid med projektet och utöver 
det arbetar Kronoby bostäders fastighetsförvaltare till 45 % med projektet. Två sommararbe-
tare har också verkat inom projektet och en biträdande byggnadsinspektör har anställts för 
att granska de cirka 500-600 byggnader som inte slutsynats. Mellan 4.1-10.8.2018 har 1097 
fastigheter granskats och registerförts (och cirka 200 är granskade men ännu inte register-
förda). Antalet granskade byggnader är 3500 och antal byggnader som förts in i byggnads-
registret är 1764. Antalet ”nya” byggnader som beskattas är 1359 (eller något lägre när en 
del åtnjuter skattefrihet). Cirka 20 tillståndspliktiga byggnader som byggts utan tillstånd har 
upptäckts. Därtill har registerfel såsom arealer, utrustningsstandard, adresser samt rent fel-
aktiga byggnader korrigerats. 
 
Under projektet har det blivit klart att vissa tilläggslinjedragningar behöver göras. Eftersom 
det finns ett flertal byggnader och tillbyggnader som inte är registrerade, trots att de funnits 
en längre tid, bör beslut fattas om omregistrering av äldre byggnader kan göras utan lovförfa-
rande i efterskott. Vid lovförfarande skall gällande lagstiftning följas, varpå en byggnad som 
uppförts för länge sedan kan vara svår att godkänna enligt dagens föreskrifter. År 2000 för-
nyades markanvändnings- och byggnadslagen (MBL), vilket kan vara en lämplig tidsgräns 
för krav på tillstånd i efterskott. Ett annat problem är retroaktivitet för fastighetskatt. Kommu-
nen har en möjlighet begära att skatt krävs in retroaktivt för maximalt fem år. Detta kunde 
tillämpas för olovliga byggnader, men i övriga fall skulle kommunen inte begära att skatt skall 
betalas retroaktivt.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
att  byggnader eller byggnadsdelar som uppförts före år 2000 registreras utan krav 

på kontroll mot beviljat bygglov. Detta innebär dock inte att byggnaden eller 
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byggnadsplatsen kan godkännas per automatik (exempelvis så kan inte bygg-
platser utan byggrätt godkännas).  

 
att  kommunen inte förordar att skatt krävs in retroaktivt i mer än högst 5 år, förut-

om i de fall där en tillståndspliktig byggnad bevisligen uppförts olovligen efter år 
2000.  

 
att tillståndssektionen som lovmyndighet kan slå fast närmare riktlinjer kring hur  
 dessa principer tillämpas. För ett schematiskt förfarande kring eventuella lov 

före år 2000 uppbärs inte någon avgift.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
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Dnr: TEKNMILJÖ 30/2017 
 
 
34 §. VÄGAR Skötsel av enskilda vägar 

Tekn. och miljönämnden 46 § 13.12.2017 
Tekniska chefen 

Enskilda vägarna och underhållsklasserna samt principerna för dem framgår av Bilaga 1/34 § av 
1.10.2018. Statens underhållsbidrag för dessa vägar föll bort redan år 1995 och sedan dess har man 
erhållit endast ca 50 % för grundförbättringar och de senaste åren endast för trumrenoveringar som 
överstiger 15 000 €. Anslaget i budgeten för enskilda vägar har också kraftigt skurits ner under åren. 
År 2011 var anslaget för enskilda vägar 360 000 € medan vi för 2017 har ett anslag om 270 000 €. 
P.g.a. kommunens dåliga ekonomi har ekonomispargruppen föreslagit att sektorerna ser över kostna-
derna och inkomsterna inom sin sektor. 
För att spara på utgifterna och också få inkomster från de enskilda vägarna borde prioriteringarna av 
underhållet ses över. Enligt skötselavtal gällande vägarna i klass 1 kan endera parterna säga upp 
avtalet minst tre månader före följande kalenderår. 
Gällande enskilda väger i punkterna 2 och 2b, 3 och 4 finns inget underhållsavtal men kommunen har 
handhaft skötseln av dessa också enligt Bilaga 1/34 § av 1.10.2018. 
I våra grannkommuner har man också en längre tid haft som kutym att man tar plogningsavgifter för 
s.k. gårdsvägar. 
 
För att spara på kostnaderna för de enskilda vägarna och också få lite inkomster föreslås följande 
åtgärder. 
 
att  skötselavtalet gällande klass 1 vägar sägs upp under 2018 för att ett nytt avtal ska kun-

na träda ikraft från 1.1.2019. Målsättningen är att ett nytt skötselavtal uppgörs där vä-
garna indelas i tre klasser och att stickvägarna tas bort från huvudvägen med möjlighet 
att införa plogningsavgifter för stickvägarna 

 
att  nytt skötselavtal utarbetas under 2018 för att träda ikraft från och med 1.1.2019 
 
att  plogningsavgifter införs från och med 1.2.2018 för vägarna i klass 2b, 3 och 4 enligt 

följande principer. 
   
Vägar under 400 m blir avgiftsbelagda med en fast avgift som fördelas mellan den fasta bosättningen. 
 
Snöplogningsavgiften för vägar mellan   200 m - 300 m       150 € / väg 
                                                                300 m - 600 m        200 € /väg 
                        över 600 m         250 € / väg 
 
Vägar över 400 m får gratis plogning om det finns minst 3 st. fasta bosättningar  
 
Fastighetsägarna kan också själv välja att inte erhålla kommunal plogning och själva stå för plogning-
en. 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG 
Tekniska och miljönämnden besluter enligt ovanstående beredning att säga upp skötselavtal samt att 
införa plogningsavgifter för s.k. gårdsvägar. 
 
BESLUT: 
Förslaget godkändes. 
__________ 
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Kst 18.6.2018 § 135: 
 
Fullmäktige har tidigare varit det organ som ingått och behandlat skötselavtalen för enskilda 
vägar, senast 28.8.1996 § 54. Därför är det skäligt att det också är fullmäktige som behand-
lar uppsägning av nuvarande avtal. För en jämlik behandling av bosatta i olika delar av 
kommunen är det dock viktigt att avtalen sägs upp och omförhandlas så, att stickvägar be-
handlas likvärdigt bland olika fastighetsägare. Samtidigt bör en prioritering av de viktigaste 
vägarna ske. Självklart är ändå att kommunen även i framtiden sköter den största delen av 
de nuvarande enskilda vägarna.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
 
att  skötselavtalet gällande klass 1 vägar sägs upp under 2018 för att ett nytt avtal 

ska kunna träda ikraft från 1.1.2019. Målsättningen är att ett nytt skötselavtal 
uppgörs där vägarna indelas i tre klasser och att stickvägarna tas bort från hu-
vudvägen med möjlighet att införa plogningsavgifter för stickvägarna och 

 
att  nytt skötselavtal utarbetas under 2018 för att träda ikraft från och med 1.1.2019 

samt  
 
att  tekniska och miljönämnden i fortsättningen får mandat att besluta kring ingåen-

de, uppsägande och nivå på skötselavtalen för enskilda vägar. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
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Dnr: KST 125/2018 
 
 
35 §.    NÄMNDER    Anne-Mie Rantas anhållan om befrielse från uppdraget som ordförande 

för bildnings- och fritidsnämnden 

Kst 27.8.2018 § 174 
Förvaltningschefen: 

Anne-Mie Ranta har inlämnat en anhållan om befrielse från förtroendeuppdraget som ordfö-
rande för bildnings- och fritidsnämnden i kommunen. Orsak till anhållan är att hon inleder ett 
arbetsförhållande som vikarierande dagvårdsledare inom kommunen 3.8.2018, Bilaga 1/35 § 
av 1.10.2018. 
 
Enligt nu gällande förvaltningsstadga § 10 gäller att bildnings- och fritidsnämnden har nio 
medlemmar. Av medlemmarna skall sju representera den svenska språkgruppen och två den 
finska. Ordförande och viceordförande samt minst tre andra ledamöter väljs bland fullmäkti-
gemedlemmar. 
 
Kommunfullmäktige utsåg i 8.6.2017 § 10 enhälligt följande medlemmar och ersättare till 
bildningsnämnden för mandatperioden 2017 – 2021: 
medlem   ersättare 
Anne-Mie Ranta  SFP Veronica Finnila-Lindvall   SFP 
Joel Salmela  PRO Eva Fredriksson-Lidsle  KD 
Peter Svartsjö  SFP Martin Ahlskog  SFP 
Tomas Hagnäs  SFP Mona Ahlsved  SFP 
Susanne Hongell  SFP Charlotte Sabel   SFP 
Pasi Ahlsved  SFP Matias Torrkulla   SFP 
Mats Lindh   PRO Sten Sunabacka   PRO 
Eva-Lott Björklund  PRO Rebecca Ågren   PRO 
Ulla-Maria Åstrand  PRO Mats Ahlskog   PRO 
 
Till ordförande valdes enhälligt Anne-Mie Ranta SFP och till vice ordförande Joel Salmela 
PRO. 
 
Den 25.9.2017 befriades Charlotte Sabel SFP från att vara ersättare i bildnings- och fritids-
nämnden. I hennes ställe valde fullmäktige Monica Takkula SFP. 
 
Den 21.5.2018 befriade kommunfullmäktige Pasi Ahlsved SFP från förtroendeuppdraget som 
medlem av bildnings- och fritidsnämnden. I hans ställe valde kommunfullmäktige Mona Ahls-
ved SFP till ny medlem. Kommunfullmäktige utsåg vid samma möte Adam Näse SFP till ny 
ersättare i bildnings- och fritidsnämnden för Tomas Hagnäs.  
 
 
KOMMUNDIREKTÖREN: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
att Anne-Mie Ranta beviljas befrielse från förtroendeuppdraget som ordfö-  
 rande för bildnings- och fritidsnämnden och 
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att  fullmäktige väljer ny ordförande för bildnings- och fritidsnämnden bland   
 fullmäktiges medlemmar. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget enhälligt. 
_______________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt bevilja Anne-Mie Ranta befrielse både från förtroendeupp-
draget som medlem i och ordförande för bildnings- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige valde Peter Svartsjö till ny ordförande för bildnings- och fritids-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige valde Matias Torrkulla till ny medlem i bildnings- och fritids-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige valde Oscar Näse till ersättare för Mona Ahlsved. 
________________ 
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Dnr: KST 116/2018 
 
 
36 §.      NÄMNDER  Uppdatering av val av medlem och ersättare i regionala räddnings-

nämnden 

Kfge 8.6.2017 § 29 
Förvaltningschefen: 

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. 
 
Torde komma en ny lag som träder i kraft från 1.1.2019, vilken innebär att ansvaret för räddningsvä-
sendet överförs till landskapen. 
 
T.F. 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 man-
dattiden 8.6.2017–31.12.2018. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
 
Kfge 8.6.2017 

 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige föreslår Adam Näse SFP till medlem och Mats Lindh PRO till ersättare i rädd-
ningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk för 
mandattiden 2017-2018. 
_________ 
 

Kst 17.9.2018 
 
Karlebys stadsstyrelse har behandlat valet av ledamöter till den regionala räddningsnämn-
den 18.6.2018 och konstaterat att kommunernas förslag inte uppfyller kraven i jämställdhets-
lagen. Av denna orsak har stadsstyrelsen beslutit att återremittera ärendet till avtalskommu-
nerna. Avtalskommunerna skall behandla ärendet i fullmäktige och meddela beslutet till Kar-
leby stadsstyrelse senast 30.9.2018. Kronoby har beviljats tilläggstid till 5.10.2018. 
 
KOMMUNDIREKTÖREN: 
 
Kommunstyrelsen beaktar kraven i jämställdhetslagen och föreslår  
att  kommunfullmäktige ger förslag till en medlem och en ersättare till rädd-

ningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsom-
rådets räddningsverk för den återstående tiden av mandatperioden.  
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt föreslå Adam Näse till medlem och Mats Lindh till 
ersättare i räddningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakob-
stadsområdets räddningsverk för den återstående tiden av mandatperioden. 
________________ 
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Dnr: KST 98/2018 
 
 
37 §. MOTION   Eva-Lott Björklund m.fl.:s motion om mötesarvode till förmån för kultur i vård 

Kst 18.6.2018 § 144 
Förvaltningschefen: 

Eva-Lott Björklund m.fl. lyfte genom sin motion om att avstå från mötesarvoden till förmån för 
kultur i vård upp ett för många angeläget ärende. Kultur i vården är en positiv sak, som för-
tjänar uppmuntran och som ökar välmående, vilket hör till kommunens uppgift men kulturen 
erhåller budgetmedel på samma sätt som alla andra verksamhetsgrenar inom kommunen 
genom den årliga budgeteringen och kan inte på detta sätt lyftas framom andra behjärtan-
svärda ändamål. 
 
Att avstå från mötesarvoden eller inte, är upp till varje enskild fullmäktigeledamot/tjänsteman 
och kan inte göras genom att man så att säga riktar dem till något speciellt ändamål. Om 
eller när man vill donera pengar för något ändamål, görs det istället genom privata donatio-
ner direkt till den verksamhet man vill stöda. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige antecknar ovan redogjorda förfarande för kännedom   
 och förklarar motionen därmed slutbehandlad. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
Kfge 1.10.2018 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 97/2018 
 
 
38 §. MOTION   Rebecka Ågren m.fl.:s motion om defibrillator till idrottshallen 

Kst 27.8.2018 § 175 
Förvaltningschefen: 

Rebecka Ågren m.fl. inlämnade 21.5.2018 in en motion till fullmäktige om anskaffande av 
defibrillator till idrottshallen. Som motivering anfördes att detta skulle höja säkerheten för in-
vånarna i kommunen och att kommunen genom  denna anskaffning kunde profilera sig som 
en kommun som tar ansvar och visar omsorg om sina invånare. 
 

Stationsmästare vid Kronoby brandstation, som också undertecknat motionen, rekommende-
rar en defibrillator av märket Lifepak CR Plus AED och motionsställarna föreslår att den pla-
ceras i idrottshallen synligt på utsidan av vaktmästarbåset. Idrottshallen är en samlingspunkt 
för alla åldersgrupper. Skolorna, ishallen och fotbollsplanen ligger alla inom ett stenkast från 
ishallen och risken att någon får hjärtstopp är ganska hög, eftersom en stor mängd männi-
skor rör sig i området året runt. 
 

Alla är inte utbildad akutvårdspersonal men trots det kan man med rätt resurser möjligen 
rädda livet på en medmänniska, som råkar ut för ett plötsligt hjärtstopp. Den föreslagna ap-
paraturen är konstruerad för att avge en stöt endast om den fastställt att hjärtat behöver det. 
 

Kostnaden varierar men ligger kring 1 500€ (utan moms) medan priset med moms är drygt 1 
800 €. Ett företag har meddelat om intresse för samtida köp. 
 
KOMMUNDIREKTÖREN: 
 

Kommunstyrelsen föreslår  för fullmäktige  
att  kommunen införskaffar en defibrillator till idrottshallen i Kronoby genom att tek-  
 niska nämnden reserverar budgetmedel för anskaffningen i budgeten för år   
 2019. 
att  fullmäktige därmed förklarar motionen slutbehandlad. 
 

BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen godkände förslaget enhälligt. 
_______________ 
 

Kfge 1.10.2018 
 
BESLUT: 
 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att kommunen införskaffar en defibrillator till id-
rottshallen i Kronoby genom att tekniska och miljönämnden reserverar budgetmedel 
för anskaffningen i budgeten för år 2019. 
 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att kommunen och församlingarna koordinerar 
anskaffningen av defibrillatorer samt att  fullmäktige eventuellt återkommer till ärendet 
i samband med budgetbehandlingen. 
 

Kommunfullmäktige förklarade motionen härmed slutbehandlad. 
_______________  
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39 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a)  Före mötet föreläste Annika Tidström från Vasa Universitet om konflikthantering och 
hantering av sociala medier 

 
b)  Mötet inleddes med att Eva-Lott Björklund och Kari Harju, som båda fyllt 50 år, upp-

vaktades med blommor och bordsstandar. 
 
c)  Carl-Johan Enroth m.fl. inlämnade en motion angående anskaffning av konstgräs-

plan till kommunen, Bilaga 1/39 § av 1.10.2018.  
 
 
BESLUT: 
 
Punkterna a) och b) antecknades för kännedom. 
 
Punkt c) antecknades för kännedom och överfördes till tekniska avdelningen för be-
redning. 
_______________ 
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BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 136 § kommunallagen inte anföras över beslutet  
 
Paragrafer: 26-27 och 37-39 
 
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  
 
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

 
      Besvärstid 
Kommunalbesvär, paragrafer 28-36    30 dagar 
 
 
Besvärstiden räknas från delfåendet av beslutet. Protokollet är framlagt till påseende den 
3.10.2018 
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. 
 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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. 
 
 
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. 
 
 
Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av 
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
     
 


