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Ärende  

 
205 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
206 §. PROTOKOLLJUSTERARE 
207 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
208 §. UNDANTAGSLOV     Ansökan av Sammanslutning Kjell Gripenberg m.fl. 
209 §. BUDGET 2012           Bokföringsrapport 1.1-30.6.2012 
210 §. SAMKOMMUNER      Utlåtande till MÖCS över ordnande av prehospital  
                                                         akutsjukvård 
211 §. SAMKOMMUNER      Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande;  
                                                         ekonomiplan 2013 -2015 
212 §. FÖRVALTNING          Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens  
                                                         slutrapport; bordlagt ärende 
213 §. FÖRVALTNING    Justitieministeriets anhållan om utlåtande;  
                                                    sammanslagning av rättshjälpsbyråerna i Karleby och Vasa 
214 §. UTLÅTANDE         Karleby stads anhållan om utlåtande för marktäkt invid  
                                                    kommungränsen, Kokkolan Autoilijat Oy 
215 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
216 §. NÄRINGSLIV        Concordia 
217 §. INITIATIV              Elisabeth Hagströms initiativ om generalplan 
218 §. INITIATIV              Peter Albäcks initiativ gällande bildningsväsendet 
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205 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 8 augusti 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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206 §. PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Stefan Dahlvik och Marina Furubacka till protokolljusterare. Protokol-
let justeras den 15 augusti 2012.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Marina Furubacka och Susanne Hongell till protokolljustera-
re.  
________ 
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207 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

På förslag av Peter Albäck kompletteras föredragningslistan med en paragraf om Concordia. 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan kompletteras med en paragraf, Näringsliv Concordia. 
_________ 
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Dnr: KST 93/2012 
 
 
208 §. UNDANTAGSLOV      Ansökan av Sammanslutning Kjell Gripenberg m.fl. 

Byggnadsinspektören: 
Sammanslutning Kjell Gripenberg m.fl. ansöker om undantagslov för uppförande av en stuga 
för skogsbruk på lägenheten Björnmosse RNr 2:39 i Norrby by, nära Pålsmossträsket. Bygg-
nadsplatsen är en skogsbrukslägenhet, byggnadens våningsyta är 17 m² och våningstalet är 
1. Byggnaden kommer att placeras på ett avstånd av ca 40 meter från stranden. Pålsmos-
sträsket omges till största delen av sökandens skogsbrukslägenhet. 
Från stomlägenheten har ej tidigare bildats byggnadsplatser. 
 
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. 
  
Ansökan om undantagslov skall avgöras av ELY-centralen när det gäller byggande på 
strandområden utan plan. 
 
Byggnadsinspektören förordar ansökan om undantagslov, från stomlägenheten har ej tidiga-
re bildats byggnadsplatser. Nämnden kommer att behandla frågan 14.8. 
Området framgår av Bilaga 1/208 § av 13.8.2012.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förordar Sammanslutning Kjell Gripenberg m.fl.:s ansökan om byggnads-
lov med hänvisning till byggnadsinspektörens motivering. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkänner enhälligt förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 94/2012 
 
 
209 §. BUDGET 2012    Bokföringsrapport 1.1-30.6.2012 

Ekonomichefen: 
För årets första halvår har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i driftsekonomi-
delen samt utfallet för resultaträkningen. Resultatet för perioden är positivt och visar 334 600 
€, vilket kan jämföras med budgeterade -572 600 €. Verksamhetens intäkter ligger 317 600 € 
över budget och har influtit till 59,2 % och kostnaderna ligger 326 800 € över budget och har 
använts till 50,8 %.  Både skatter och statsandelar har influtit mer än budgeterat, men ändå 
bör försiktighet iakttas vid bedömningen av skatteintäkterna för årets andra halva, då skat-
terna brukar vara lägre under den perioden. Kommunalskatten har influtit 3 % mera än för 
samma tidsperiod i fjol. Situationen för social- och hälsovården ser relativt bra ut, men pro-
gnosen kan ännu ändras under årets andra halva.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom. 
 
Under diskussionen efterlystes en mera specificerad rapport över tekniska nämndens bud-
getanvändning för första halvåret 2012. 
 
BESLUT: 
 
Rapporten antecknades, vid nästa möte föreläggs en specificerad rapport över teknis-
ka nämndens budgetanvändning januari-juni 2012. 
_________ 
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Dnr: KST 95/2012 
 
210 §.   SAMKOMMUNER    Utlåtande till MÖCS över ordnande av prehospital akutsjukvård 

Kommundirektören: 
Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft i maj år 2011 överför ansvaret för den sjuk-
transport som kommunerna för närvarande ordnar till sjukvårdsdistrikten från år 2013. Funk-
tionerna kallas i fortsättningen prehospital akutsjukvård och samtidigt slopas begreppet sjuk-
transport. Ersättande begrepp i författningar kommer att vara prehospital akutsjukvård. I fort-
sättningen är prehospital akutsjukvård en funktionell del av sjukvården, som i huvudsak an-
svarar för bedömningen av brådskande vårdbehov och transport av patienter utanför vårdin-
rättningarna. 
 
Den prehospitala akutsjukvårdens viktigaste målsättning är att erbjuda samma nivå av pre-
hospital akutsjukvård på områden som är likadana vad gäller risker och servicebehov. Mål-
sättningen bör vara att ordna kunnig, välorganiserad och effektiv prehospital akutsjukvård på 
Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område genom att skapa en funktionell och kost-
nadseffektiv helhet utan kommunala och regionala gränser. 
 
Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice ber kommunerna 
inom sitt verksamhetsområde om ställningstaganden vad gäller: 
1. Definition av servicenivå (vårdnivå, basnivå) 
2. Beredskap i regionens olika delar (24/7, 12/7, 8/5)  
3. Alternativa sätt att organisera servicen (sjukvårdsdistriktets egen verksamhet, rädd-

ningsverket, konkurrensutsättning) 
4. Fördelning av kostnader mellan kommunerna  
 
Enheter på vårdnivå placeras ut i regionen så att de i regel når kunderna inom 30 minuter. I 
en enhet inom prehospital akutsjukvård på vårdnivå ska minst en person vara förstavårdare 
(YH) eller en sådan legitimerad sjukskötare som avses i lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården och som har avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital akut-
sjukvård på vårdnivå omfattande minst 30 studiepoäng i samarbete med en yrkeshögskola 
som har ett utbildningsprogram inom prehospital akutsjukvård eller som innehar övergångs-
bestämmelse gällande behörighet enligt förordningens 11 §. 
 
Höjningen av servicenivån och kostnadsökningen är inte relaterade i framställningen. Åtgär-
der bör göras för att sänka kostnaderna eftersom t.ex. Karlebys utgifter ökar från ca 800 000 
€ till ca 2 800 000 €. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kostnadsökningen är oproportionerligt stor och kan inte omfattas i nuvarande ekonomiska 
läge. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion remittera frågan för ny beredning och mera 
information åt ledamöterna. Tilläggstid begärs så att frågan kan behandlas på nästa 
möte. 
_________ 
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Dnr: KST 69/2012 
 
 
211 §. SAMKOMMUNER     Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande; ekonomi-

plan 2013 - 2015 

Kommunsekreteraren: 
Kårkulla samkommuns styrelse begär kommunernas utlåtande över ekonomiplanen 2013-
2015, Bilaga 1/211 § av 13.8.2012. Planen bygger på nuvarande ekonomiplan. Den utgår 
från en förhöjning om 4 % för år 2013 beroende på ökade driftskostnader. Förhöjningen på-
verkas bland annat av förtjänstindex, socialförsäkringsavgifter, ökade räntekostnader och av 
investeringskostnader. Enligt ekonomiplanen beräknas utgifterna för servicen för utveck-
lingsstörda år 2013 för Kronoby till 660 558 €. I jämförelse med 2012 är ökningen 57 000 €. 
Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har 12.6 gett utlåtande om planen. Där 
sägs att samkommunens kostnadsökning (4 %) för år 2013 kan anses hög med beaktande 
av kommunens finansiella situation. Kårkulla förväntas att framöver anpassa sin ekonomi-
plan bättre till kommunernas ekonomiska situation. Kårkullas servicepriser bör inte vara hög-
re än motsvarande serviceformer som kommunen producerar i egen regi. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att samkommunens kostnadsökning om 4 % för år 2013 kan 
anses hög med beaktande av kommunens finansiella situation. Kårkulla förväntas att fram-
över anpassa sin ekonomiplan bättre till kommunernas ekonomiska situation. Kårkullas ser-
vicepriser bör inte vara högre än motsvarande serviceformer som kommunen producerar i 
egen regi. 
 
Under diskussionen föreslår Peter Albäck att kostnadsökningen borde vara högst 2,5 – 3 %, 
vilket ges som utlåtande. Förslaget vann inte understöd och förföll. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade efter diskussion kommundirektörens förslag. 
_________ 
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Dnr: KST 19/2012 
 
 
212 §. FÖRVALTNING   Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens slut-

rapport; bordlagt ärende 

Kst 13.8.2012, § 212: 
Kst 25.6.2012 § 201: 
Kst 21.5.2012 § 157: 
Kst  2.4.2012 § 108: 
Kst 27.2.2012, § 56: 
Kommunsekreteraren/Kommundirektören: 
På styrelsens två senaste möten har John-Erik Sandvik påtalat behov av en enkät gällande kommu-
nens inriktning. Elisabeth Hagström inlämnade 6.2.2012 § 12 ett initiativ i samma ärende med påpe-
kande om att Kronoby kommun bör göra en enkät för att höra folkets vilja gällande kommunens inrikt-
ning vid en eventuell kommande kommunsammanslagning. 
 
Den statliga strukturgruppen för kommunalförvaltningen har 8.2.2012 publicerat utredningen ”En livs-
kraftig kommun- och servicestruktur”.  Gruppens arbete presenteras och kommunerna hörs vid regio-
nala tillställningar under februari-mars och utlåtande ska ges senast fredagen den 13 april.  
Enligt rapporten skulle Kronoby få välja mellan en fusion med kommunerna inom Jakobstadsregionen 
eller med Karleby som föreslås fusioneras med samtliga kommuner inom Mellersta Österbottens land-
skap.  
Utlåtandet bör ges av fullmäktige antingen v. 14 eller senast i början av v. 15. Beredningen till styrel-
sens förslag till svar på frågorna bör ske föregående vecka. Den strama tidtabellen gör det inte möjligt 
att genomföra en enkät som skulle ge svar på invånarnas åsikter om samarbetsinriktning. En god 
enkät kräver väl genomtänkta frågor för att fylla sitt behov. Då det i dagens läge är synnerligen oklart 
om kommunfusioner kommer att ske enligt rapportens förslag är tidpunkten inte den rätta. Redan sät-
tet för genomförande av en enkät kräver diskussion. Skall den ske i form av en totalundersökning 
bland alla röstberättigade, till och med ännu yngre eller bland ett urval och i så fall hur stort och på 
vilka kriterier väljs dessa ut? Skall undersökningen göras i egen regi eller som köptjänst? Frågorna bör 
finnas på båda språken. Anslag finns inte budgeterat.   
 
Resultaten från den opinionsundersökning som genomfördes på vårvintern 2007 i samarbete med 
Institutet för finlandssvensk samhällsforskning bland 1 500 slumpmässigt utvalda kronobybor kunde i 
detta skede tjäna som riktgivande för dagens diskussioner.  
 
Kommunstyrelsen torde med beaktande av den pågående utredningen om kommunstrukturen, där 
många frågor är helt öppna såväl regionalt som nationellt, konstatera att den riktiga tidpunkten för en 
enkät inte är våren 2012. Under den aftonskola som fullmäktige höll 16.2.2012 framfördes denna syn-
punkt tydligt. Om den situation uppstår att Kronoby kommun kommer att ingå i ett utredningsområde 
kommer eventuellt en folkomröstning att bli aktuell inom det ramverk som gäller för utredningsman-
nens arbete. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen besluter att i detta skede inte genomföra någon enkät gällande kommunens inrikt-
ning. 
  
Under en ingående diskussion föreslår John-Erik Sandvik att en enkät genomförs redan i detta skede 
och att en arbetsgrupp med 5-6 medlemmar tillsätts för att utforma frågor och föreslå tidtabell. Peter 
Albäck stöder förslaget. Susanne Hongell anser att det är för tidigt att genomföra någon enkät då ing-
en vet hur reformen går vidare.  Hans-Erik Lindgren föreslår att kommunreformgruppen kunde fungera 
som arbetsgrupp såframt förslaget om genomförande av enkät vinner i omröstningen. Stefan Dahlvik 
understöder Lindgrens förslag. 
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Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och att omröstningar 
bör verkställas. Han föreslår att i första skedet röstas om genomförande av enkät eller ej i detta skede 
så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Sandviks förslag 
röstar ”nej”. Vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Hongell, Lindgren) och 5 nej-
röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr) och styrelsen beslöt att enkät genomförs. I 
andra omgången ställdes så Lindgrens förslag om att kommunreformgruppen fungerar som arbets-
grupp mot Sandviks förslag om skild arbetsgrupp. Lindgrens förslag besvaras med ”ja” och Sandviks 
förslag med ”nej”.  Vid omröstningen fick Lindgrens förslag 4 röster (Byggmästar, Dahlvik, Hongell, 
Lindgren) och Sandviks förslag 5 röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr). Styrelsen 
beslöt att en ny arbetsgrupp utses. 
Mötet ajournerades för en förhandlingspaus. Sedan diskussionen återupptogs föreslogs som med-
lemmar i gruppen Peter Albäck, Marina Furubacka, Elisabeth Hagström, Susanne Hongell, Stefan 
Högnabba, Hans-Erik Lindgren och Kerstin Myrskog (sekreterare). 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning genomföra en enkät om kommunens inriktning och utsåg en 
arbetsgrupp för att ge förslag till frågor och tidtabell. Arbetsgruppen består av Peter Albäck (samman-
kallare), Marina Furubacka, Elisabeth Hagström Susanne Hongell, Stefan Högnabba, Hans-Erik Lind-
gren och Kerstin Myrskog (sekreterare). 
 
Liane Byggmästar, Stefan Dahlvik, Susanne Hongell och Hans-Erik Lindgren reserverade sig mot 
beslutet och inlämnade före justeringen en skriftlig reservation. 
__________ 
  
 
 
 
Kst 2.4.2012 § 108: 
Jan-Erik Granqvist, Märta Lybäck och Bengt-Johan Skullbacka har den 16 mars i egenskap av kom-
muninvånare, inlämnat rättelseyrkande över kommunstyrelsens beslut 27.2.2012 § 56 om invånaren-
kät. 
Protokollet var framlagt till påseende den 6 mars och rättelseyrkandet är inlämnat inom laga tid. 
I rättelseyrkandet krävs att beslutet upphävs då det inte följer fullmäktiges enhälliga beslut om fortsatt 
självständighet, det i detta skede inte finns förutsättningar att presentera alternativ för en undersök-
ning och anslag inte finns budgeterat. 
I rättelseyrkandet framförs yrkande om ändamålsenlighet, det vill säga att styrelsens beslut om enkät 
inte är motiverad på grund av att fullmäktige fattat ett enhälligt beslut om självständighet och att en 
enkät kan jämställas med en folkomröstning då den berör alla röstberättigade invånare. 
 
Allmänt kan konstateras att beslutet tillkom i strid mot bestämmelserna i KomL § 59 då omröstnings-
förslaget gjordes i oriktig ordning. Beredarens förslag ställdes inte mot motförslaget i sista omröst-
ningen (Hänvisning: Hannus, Hallberg Kuntalaki s. 511). 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Styrelsen konstaterar att beslutet 27.2.2012 § 56 tillkom i oriktig ordning på grund av ett fel i röstnings-
förfarandet men att rättelseyrkandet i sig enbart tar ställning till huruvida styrelsens beslut är i över-
ensstämmelse med kommunfullmäktiges budget- och strategibeslut och fullmäktiges rätt att fatta be-
slut om folkomröstning och att denna fråga inte löses genom rättelseyrkande utan avgörs av fullmäkti-
ge varför rättelseyrkandet förkastas.  
 
 
Under diskussionen föreslår Liane Byggmästar att kommunstyrelsen godkänner rättelseyrkandet i 
enlighet med de motiveringar som framförs av Jan-Erik Granqvist m.fl. med hänvisning till att beslutet 
att utföra en enkätundersökning omfattande alla röstberättigade inte beaktar fullmäktiges vilja och 
avsikt enligt Strategiplan 2015. Dessutom konstaterar kommunstyrelsen att beslutet 27.2.2012 § 56 
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tillkom i oriktig ordning på grund av ett fel i röstningsförfarandet. Detta förslag stöds av Hans-Erik 
Lindgren. John-Erik Sandvik stöder kommundirektörens förslag gällande senare delen så att styrelsen 
konstaterar att rättelseyrkandet enbart tar ställning till huruvida styrelsens beslut är i överensstämmel-
se med kommunfullmäktiges budget- och strategibeslut och fullmäktiges rätt att fatta beslut om folk-
omröstning och att denna fråga inte löses genom rättelseyrkande utan avgörs av fullmäktige varför 
rättelseyrkandet förkastas. Marina Furubacka stöder Sandviks förslag. 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och att omröstning bör 
verkställas. Han föreslår att dessa sker med namnupprop så att i första omgången ställs Sandviks 
förslag som besvaras med ”ja” mot Byggmästars förslag som blir ”nej”. I andra omgången röstas om 
kommundirektörens förslag som är ”ja” mot det segrande förlaget som är ”nej”. Omröstningsproposi-
tionen godkändes. I första omröstningen avgavs 6 ja-röster (Myllymäki, Furubacka, Hagström, Hong-
ell, Sandvik, Enroth) och 2 nej-röster (Byggmästar, Lindgren) och i andra omröstningen 2 ja-röster för 
kommundirektörens förslag (Byggmästar, Lindgren) och 6 nej-röster för Sandviks förslag (Myllymäki, 
Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Enroth). 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning konstatera att rättelseyrkandet enbart tar ställning till huru-
vida styrelsens beslut är i överensstämmelse med kommunfullmäktiges budget- och strategibeslut och 
fullmäktiges rätt att fatta beslut om folkomröstning och att denna fråga inte löses genom rättelseyrkan-
de utan avgörs av fullmäktige varför rättelseyrkandet förkastas.  
__________ 
 
 
 
 
Kst 21.5.2012 § 157: 
Kommunsekreteraren/kommundirektören: 
Enkätgruppen har 15.5 inlämnat sin slutrapport till styrelsen. 
Marina Furubacka har fungerat som ordförande, Susanne Hongell som viceordförande och Kerstin 
Myrskog som sekreterare. Arbetsgruppen har hållit 3 möten. 
 
Gruppens förslag till frågor framgår ur rapporten, liksom det faktum att gruppen inte var enig om tidta-
bellen och tog inte ställning till den. Alternativ som diskuterades var redan i vår före semestrarna, i 
augusti-september eller ännu senare sedan strukturreformen avancerat.  Stefan Högnabba har an-
tecknat avvikande åsikt med motivering att gruppens arbete strider mot fullmäktiges beslut om fortsatt 
självständighet. 
 
För enkätens genomförande har begärts offerter vilket framgår ur rapporten, liksom förslag till förord.  
 
På fullmäktiges aftonskola 16.2.2012 betonades att den rätta tidpunkten för en enkät inte är våren 
2012 när statens reformförslag inte är klart. Läget har inte förändrats sedan dess. Det utlåtande full-
mäktige gav 11.4.2012 § 24  betonade tydligt att invånarnas service säkras bäst i en självständig 
kommun som i fortsatt samarbete med sina grannar utvecklar servicen på invånarnas villkor i enlighet 
med vad kommunfullmäktige i sin strategi enhälligt slagit fast.  Frågan har inte blivit klarare sedan i 
vintras, ingen kan säga hur kommunreformen framskrider. Ett massivt motstånd mot den statliga struk-
turgruppens förslag och regeringens löfte om att tvångssammanslagningar inte genomförs samt kom-
mande kommunalval i höst kan bidra till att reformen sätts på is. Detta innebär att det i dagens läge 
inte är rätt tidpunkt ödsla tid och anslag på en enkät när ingen vet vilka frågor som bör ställas för att få 
vägledande svar inför framtida beslut, som därtill fattas av följande fullmäktige. För en enkät finns inte 
budgeterat anslag. 
 
Till fullmäktige har den 22 mars inlämnats en motion med uppmaning att vidta åtgärder mot verkstäl-
landet av enkäten i detta skede. Motionen som undertecknats av 14 ledamöter är för andra gången 
bordlagd i styrelsen och inte behandlad i fullmäktige. Därtill finns ett besvär anhängiggjort vid Vasa 
förvaltningsdomstol av tre kommunmedlemmar över styrelsens beslut om genomförande av enkät. 
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En enkät riktad till alla röstberättigade är att beakta som en folkomröstning vilket kräver beslut i full-
mäktige 
 
Kommunstyrelsen torde konstatera att till den del invånarnas tillfredsställelse med kommunens service 
bör utredas att det redan finns ett omfattande material inom det s.k. Arttu-projektet och att uppgifterna 
där för Kronoby kommuns del är positiva och visar på en positiv trend, dvs. att invånarna är nöjda med 
servicen. 
Vad gäller kommunreformen och statsmaktens åtgärder finns inga sådana beslut som skulle tvinga 
kommuner att välja att gå samman med andra kommuner och samtliga parter har också meddelat att 
de stöder denna ståndpunkt. Allt samarbete kommer att bygga på frivillighet. 
Utslagsgivande för hur kommunreformen kommer att utvecklas är de förslag till förvaltningsmodeller 
för social- och hälsovården som kommer att presenteras sommaren 2012. Efter att de förslagen pre-
senterats kommer möjligen en andra hörandeomgång med kommunerna att genomföras där kommu-
nerna förväntas ta ställning till denna fråga. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppen inlämnat rapport och uppdraget härmed är utfört.  
Mot bakgrunden av vad ovan konstaterats och utgående från det svar som kommunfullmäktige inläm-
nat till finansministeriet är det inte en lämplig tidpunkt att under år 2012 utföra en enkät med en fråga 
om bland annat orientering innan kommunreformen fått mera konkreta former och på grund av att 

- den nya strukturlagstiftningen och ordnandet av vården i kommunerna kommer att presente-
ras i höst 

- något yttre tryck på att försätta kommuner i en valsituation finns inte enligt gällande lagstiftning 
- kommunfullmäktiges eniga och enhälliga beslut i fråga om självständighet avgetts 
- kommuninvånarnas syn på service som den framgår i Arttu-enkäten är klart positiv 
- den ekonomiska stabilitet och goda servicenivå kommunen uppnått den enligt alla kända pro-

gnoserkan upprätthållas bäst som självständig kommun. 
 
 
Gruppens ordförande öppnar diskussionen med att kort redogöra för rapporten. Hon konstaterar att 
frågan kunde bordläggas då ingen information tillsvidare finns, varken om strukturreformens fortsätt-
ning eller hälso- och sjukvårdsreformen. Hon föreslår att frågan tas upp på nytt 25.6 för att då konsta-
tera huruvida situationen kräver fortsatt bordläggning. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion bordlägga frågan till 25.6. 
__________ 
 
 
 
Kst 25.6.2012 § 201: 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppen inlämnat rapport och uppdraget härmed är utfört.  
Mot bakgrunden av vad ovan konstaterats och utgående från det svar som kommunfullmäktige inläm-
nat till finansministeriet är det inte en lämplig tidpunkt att under år 2012 utföra en enkät med en fråga 
om bland annat orientering innan kommunreformen fått mera konkreta former och på grund av att 

- den nya strukturlagstiftningen och ordnandet av vården i kommunerna kommer att presente-
ras i höst 

- något yttre tryck på att försätta kommuner i en valsituation finns inte enligt gällande lagstiftning 
- kommunfullmäktiges eniga och enhälliga beslut i fråga om självständighet avgetts 
- kommuninvånarnas syn på service som den framgår i Arttu-enkäten är klart positiv 
- den ekonomiska stabilitet och goda servicenivå kommunen uppnått den enligt alla kända pro-

gnoser kan upprätthållas bäst som självständig kommun. 
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BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga frågan till nästa möte 
__________ 
 
 
 
 
Kst 13.8.2012: 
Kommundirektören: 
Regeringen har i sin aftonskola 5.6.2012 fastställt de kriterier och den tidtabell för kommun-
reformen som ingår i regeringsprogrammet. De randvillkor och kriterier som ligger till grund 
för det utredningsarbete som skall göras i landets samtliga kommuner framgår av bifogade 
promemoria som Finansministeriet publicerat 27.6.2012, Bilaga 1/212 § av 13.8.2012. 
Till de allmänna villkoren hör att ingen enskild kommun, inte ens de som fyller alla kriterier, 
kan stå utanför utredningsskyldigheten om förutsättningarna för att skapa funktionella helhe-
ter kräver allas deltagande i utredningsprocessen. Dessutom påpekas i flera sammanhang 
att de grundlagsenliga bestämmelserna om kommunalt självstyre och språkbestämmelserna 
skall beaktas.  
 
Kriterierna som styr reformarbetet är följande: 

1. Servicemässigt befolkningsunderlag på 20 000 invånare 
Kriteriet är det från tidigare gällande kriteriet för säkrande av service inom social- och 
hälsovårdsarbetet och därtill kommer ett nytt kriterium om åldersklasser på minst ca 
50 barn i en årsklass. 

2. Självförsörjningsgrad på arbetsplatser, pendlingsvolym och samhällstrukturens karak-
tär 
Kriterierna är sedan tidigare kända men har nu preciserats till procentsatser och en 
analys av bland annat invånarnas användning av service över kommungränserna en-
ligt miljömyndigheternas analys. 

3. Ekonomiska kriterier  
Kriterierna baserar sig på en analys av respektive kommuns bokslut från de tre se-
naste åren och den bedömning som ingår i en definition av kommuner som klassas 
som kriskommuner eller sådana som inte fyller 4 av 6 kriterier och klassas som såda-
na som håller på att krisdrabbas. 

De fastställda kriterierna ska utgöra grunden för regeringens proposition till strukturlag som 
ska sändas på remiss till kommunerna under hösten. Lagen avses träda i kraft senast den 1 
maj 2013.  
Regeringens linjedragningar innehåller också en förteckning över de omständigheter som 
kan motivera avvikelser från kriterierna och som då bygger på faktiska omständigheter kring 
språk eller geografiska omständigheter. De grundlagsenliga bestämmelserna om tryggande 
av språk och kommunal självbestämmanderätt är här särskilt framhållna.  
 
Kriterierna är allmänt kända från tidigare bestämmelser och det nya ligger i att pendlingssta-
tistiken och samhällsstrukturens karaktär intagits som kriterier jämsides med ekonomin och 
befolkningsmängden.    
 
 
Kriteriernas relevans och betydelse för respektive kommun inom landskapen Österbotten 
och Mellersta Österbotten framgår av bifogade grafiska figurer, Bilaga 2/212 § av 13.8.2012. 
För Kronoby kommuns del innebär kriterierna att befolkningskriteriet på 20 000 invånare inte 
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uppfylls nu heller liksom det inte gjorde tidigare utan att Kronoby ingår i ett samarbetsområde 
för social- och hälsovården.  
Regeringen har genom att fastställa de kriterier som kommer att ingå i strukturlagen för 
kommuner och genom att ange en tidtabell för kommunernas utredningsarbete ställt den 
agenda enligt vilken alla landets kommuner i samarbetet kommer att analysera hur de egna 
regionernas funktionella helheter kan skapas. Under inkommande år skall ett omfattande 
utredningsarbete utföras i alla landets kommuner och detta skall ske i samarbete för att ska-
pa en helhetssyn på de alternativ som kan åstadkommas utgående från regeringens pro-
gram och kriteriebestämning. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Mot ovan anförda bakgrund betraktat finns det starka motiv för att bordlägga frågan om en 
enkät bland befolkningen i Kronoby till dess att utredningsarbetet utförts, strukturlagen trätt 
ikraft och de alternativ inom kommunreformen som då finns att ta ställning till har definierats 
och konstaterats fylla de krav som kan ställas på funktionella helheter, utredningen måste 
omfatta samtliga grannkommuner. 
 
 
Under en ingående diskussion föreslår John-Erik Sandvik att en enkät genomförs bland alla 
röstberättigade kommuninvånare enligt bifogat frågeformulär, Bilaga 3/212 § av 13.8.212.  
Sandvik kompletterar sedan på förslag av Elisabeth Hagström sitt förslag så att enkäten bör 
sändas ut senast 24.8 och svarstiden vara 2 veckor så att den utgår 14.9  Mailhouse Oy 
skulle stå för utskicket och sammanställningen av svaren.  Sandviks förslag stöds av Peter 
Albäck.  Diskussionen var livlig med många talturer, under vilken bland annat Liane Bygg-
mästar stödde kommundirektörens förslag. 
Sedan diskussionen avslutats och ordföranden sammanfattar den, konstaterar han att det 
finns två förslag och omröstning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop 
så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Sandviks 
förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Byggmästar, 
Svartsjö, Hongell, Lindgren) och 5 nej-röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wass-
borr). 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning verkställa beslutet från 27.2 § 56 om att 
förrätta en enkät kring en kommunindelningsutredning enligt bifogat frågeformulär så 
att den bör sändas ut senast 24.8 och svaren vara Mailhouse Oy till handa senast 14.9. 
 
Liane Byggmästar, Peter Svartsjö, Susanne Hongell och Hans-Erik Lindgren reserverade sig 
mot beslutet och inlämnade före justeringen en skriftlig reservation, Bilaga 4/2012 § av 
13.8.2012. 
_________ 
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Dnr: KST 87/2012 
 
 
213 §. FÖRVALTNING   Justitieministeriets anhållan om utlåtande; sammanslagning 

av rättshjälpsbyråerna i Karleby och Vasa 

Kommunsekreteraren: 
Justitieministeriet begär kommunernas utlåtande om den administrativa sammanslagningen 
av rätthjälpsbyråerna i Karleby och Vasa.  Enligt den förordning gällande rättshjälpsdistrikt, 
rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden som är under be-
redning, föreslås rättshjälpsbyråerna i Karleby och Vasa slås samman till Mellersta Österbot-
tens och Österbottens rättshjälpsbyrå. Verksamhetsställena ändras inte och blir kvar i Stor-
kyro, Kannus, Kaustby, Karleby, Laihela, Malax, Närpes, Jakobstad och Vasa. Byråerna i 
Karleby, Jakobstad, Närpes och Vasa är bemannade varje dag.  
Då ändringen endast gäller administrationen torde den kunna omfattas. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har inget att anmärka över planerna på en administrativ sammanslagning 
av rättshjälpsbyråerna i Karleby och Vasa. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 96/2012 
 
 
214 §. UTLÅTANDE      Karleby stads anhållan om utlåtande för marktäkt invid kom-

mungränsen, Kokkolan Autoilijat Oy 

Planläggaren: 
Byggnads- och miljönämnden i Karleby begär inom augusti kommunens utlåtande över ett 
marktäktstillstånd. 
Det är fråga om en förlängning av ett marktäktstillstånd som beviljats år 2002. 
Sökanden är Kokkolan Autoilijat Oy som anhåller om fortsatt marktäkt på ett ca 5,3 ha stort 
område gällande lägenheten Faffas 4:217. Mängden är ca 95 000 m3 och man tar 5 m under 
grundvattenytan. Området som ligger alldeles invid gränsen till vår kommun framgår av Bila-
ga 1/214 § av 13.8.2012. 
På Kronobysidan finns redan ett flertal dylika marktäkter. 
Tekniska avdelningen har granskat planen och har inget att anmärka mot marktäkten. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun har inget att anmärka mot marktäkten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_________ 
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215 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Kommunsekreteraren: 
Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 

- Österbottens förbunds landskapsstyrelse 21.5 
- Kårkulla samkommuns fullmäktige 14.6 
- samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 14.6 
- ledningsgruppen för samkommunens för affärsverket Norra Finlands laboratoriecen-

ter 25.5 
- arbetsplatsmöte för grundförbättringen av Nedervetil idrottsplan 3.7 
- Svenska Österbottens förbunds för utbildning och kultur samkommunstämma 23.5 
- Optima samkommunstyrelse 20.6 

b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt maj 2012; sammanlagt 114 
personer eller 3,6 % av arbetskraften var utan arbete, av dessa var 11 under 25 år och 
52 över 50 år, 21 hade varit utan arbete över ett år, 31 var placerade med olika åtgärder 
och 21 arbetsplatser var lediga.  I förhållande till föregående månad har de arbetslösa 
ökat med 9 personer och jämfört med maj 2011 minskat med 16 personer. I Jakobstads-
regionen var arbetslöshetsprocenten 5,0 och i hela landet 8,3. 

c) Statistikcentralens befolkningsändringar juni 2012; befolkningen ökade under juni månad 
med 4 personer då 5 är födda, 5 avlidit, 20 flyttat hit från andra kommuner och 21 bort, 5 
flyttat hit från utlandet och 1 emigrerat. Under januari-juni har befolkningen minskat med 
1 person då 31 är födda, 36 avlidit, 105 flyttat hit och 101 bort.    

d) Revisionsnämndens utvärderingsberättelse, Bilaga 1/215 § av 13.8.2012. 
e) Riksdagens biträdande justitiemans beslut över klagomål om besättande av befattning 
f)     Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 25.7 beviljat Kronoby Vatten och 

Avlopp Ab tillstånd att anlägga en avloppstryckledning under Perho å i Nedervetil. 
g) Finlands Kommunförbunds och Svenska kulturfondens utredning ”Framtidsstrategi för de 

svensk språkiga gymnasiernas framtid i Finland” 
h) Andelslaget KPO:s svar på fullmäktiges vädjan om att energidrycker inte säljs åt minder-

åriga 
i)     Säkerhets- och kemikalieverkets beslut om beviljande av rätt för Keliber Oy att utföra 

malmletning på inmutningsområden i Emmes 
j)    KAMPA-projektet ordnar i samarbete med medborgarinstitutet en föreläsning av skåde-

spelare Tom Pöysti om temat ”Vår underliga underbara värld” torsdagen den 6 septem-
ber kl 18-21 på Kronoby Folkhögskola 
 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
_________ 
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Dnr: KST 92/2012 
 
 
216 §. NÄRINGSLIV      Concordia  

 
Kst  25.6.2012 § 204 
Peter Albäck önskar under behandlingen av Övriga ärenden att på nästa möte tas frågan om närings-
centralen Concordias situation upp och på mötet finns boksluten från tre senaste åren samt bolags-
ordningen till hands. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Frågan tas upp på nästa möte. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen omfattade förslaget. 
________ 
 
 
Kst 13.8.2012 §  
Kommunstyrelsen beslöt på förslag av Peter Albäck att frågan tas till behandling och före-
dragningslistan kompletteras till denna del. 
Kommundirektören meddelade att Concordias t.f. vd Maria Nybäck på nästa möte kommer 
att informera styrelsen om det ekonomiska läget. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas, frågan behandlas 3.9. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget . 
_________ 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 99/2012 
 
 
217 §. INITIATIV     Elisabeth Hagströms initiativ om generalplan 

Elisabeth Hagström initierade frågan om generalplan över Slotte-Sandbacka området i Ne-
dervetil. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet överförs till tekniska nämnden. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

21.8.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 100/2012 
 
 
218 §. INITIATIV     Peter Albäcks initiativ gällande bildningsväsendet 

Petr Albäck inlämnade ett initiativ gällande två frågor inom bildningsväsendet, enligt Bilaga 
1/218 § av 13.8.2012. 
Första delen berör klassificeringen av vägar i Terjärv centrum och Småbönders.   Senare 
delen av initiativet gäller diskussion med ordförandena i bildningsnämnden och skolsektio-
nen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet överförs till nämnden/sektionen gällande klassificeringen av vägar och till behand-
ling vid nästa styrelsemöte gällande diskussion med berörda ordföranden. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
________ 
 
 
 
 
 
  






benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
13.8.2012 

 
 
 
Sida 
12/310 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

21.8.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 208-211, 213-218 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 212 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
Paragrafer: 212 
 
 
 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
 
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 parter fått del av beslutet.
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:                  Vasa förvaltningsdomstol 
                   PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
 
Kommunalbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:  
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 
 


