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113 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 11 april 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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114 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Peter Albäck och Stefan Dahlvik till protokolljusterare. Protokollet 
justeras den 18 april 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Peter Albäck och Stefan Dahlvik till protokolljusterare. 
__________ 
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115 §. FÖRVALTNING Godkänna föredragningslistan 

Kommunsekreteraren: 
Liane Byggmästar föreslår att behandlingen av § 119 sker utan publik med hänvisning till 
tidigare diskussioner i denna fråga. Stefan Dahlvik stöder detta. Peter Albäck och Marina 
Furubacka anser att frågan ska behandlas öppet med publik och press närvarande. Sedan 
diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröstning 
bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop så att den som stöder Bygg-
mästars förslag röstar ”ja” och den som stöder Albäcks förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. 
Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Lindgren) och 6 nej-röster (Al-
bäck, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Enroth).  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragningslistan samt efter omröstning att 
samtliga frågor behandlas på öppet möte.    
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
16.4.2012 

 
 
Sida 
7/160 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

24.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

116 §. KOMMUNSTYRELSEN   Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
Kommundirektören informerade styrelsen om aktuella byggprojekt som därefter tillsammans 
med andra frågor diskuterades.  
 
BESLUT: 
 
Informationen och diskussionen antecknades för kännedom. 
__________ 
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117 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Enligt 51 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören 
eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrel-
sen. Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling. 
Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndens verksamhet och 
aktuella frågor. 
 
Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen: 

- Terjärv kommundelsnämnd 25.1 
- byggnadsnämnden 10.4 
- tekniska nämnden 12.4 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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118 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktiges möte hölls 11.4. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 
a) PLANER       Finansministeriets begäran om utlåtande över utredningen  

        En livskraftig kommun-  och servicestruktur 
- sänds in elektroniskt jämte bilagor. Utlåtandet sänds även till Kommunförbundet.

  
b) MARKOMRÅDEN      Anhållan om köp av mark, lägenheten Nytorp RNr 23:7, Terjärv 

- köpebrev uppgörs sedan beslutet vunnit laga kraft 
 

c) PLANER     Godkänna ändring av stranddelgeneralplanen över sjöområdena  
       vid Nedervetil, Emmes Storträsket och Laiskaniemi 

- delges de sökande, Närings-, trafik- och miljöcentralen samt tekniska nämnden 
 

d) TOMTER      Fastställande av tomtpriser för Fiskarholmen och Södra Lyttsbacka 
- delges tekniska nämnden  

  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 35/2012 
 
 
119 §.      KOMMUNSTYRELSEN   Utvärdering av kommundirektörsavtalet; bordlagt ärende 

Kst 26.3.2012 § 87: 
Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsen beslöt 5.5.2008 § 116 ingå ett avtal med kommundirektören vilket godkändes 
1.9.2008 § 183. 
Vid utvärderingen 28.3.2011 § 82 gjordes en komplettering till bilagan till avtalet samt fastställdes mål 
för perioden 1.4–30.9.2011. Samtidigt beslöts att på vartannat möte införa en paragraf kallad informa-
tion och frågestund och att en del ärenden även kan föras till fullmäktige för diskussion i form av af-
tonskola. 
Vid senaste utvärdering 3.10.2011 § 221 beslöts att föregående periods tyngdpunktsområden gäller 
ännu för perioden 1.10.2011–31.3.2012. 
I beslutet 4.10.2010 § 235 sägs att styrelsens och fullmäktiges presidium bör delta i beredningen kring 
fastställande av tyngdpunktsområden för följande avtalsperiod. Presidierna kommer före mötet att 
träffas, resultatet från detta delges på mötet 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen gör en utvärdering av kommundirektörsavtalet och tillägget för avtalsperioden samt 
fastställer nya tyngdpunktsområden för perioden 1.4 – 30.9.2012. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga frågan till den 16 april. Kommundirektören och styrelsens 
ordförande gör till dess utgående från diskussionen förslag till tyngdpunktsområden. 
__________ 
 
Kst 16.4: 
Kommundirektören har i samråd med styrelseordföranden uppgjort förslag till mål och tyngd-
punktsområden för 2012 för den interna förvaltningen, brobyggarrollen/externt arbete, ut-
vecklingskorridorsamarbetet, näringspolitiken och målen för ekonomin, befolkningsutveck-
lingen, etableringar/sysselsättning och social- och hälsovårdssamarbetet.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen gör en utvärdering av kommundirektörsavtalet och tillägget för avtalsperi-
oden samt fastställer nya tyngdpunktsområden för perioden 1.4 – 30.9.2012. 
 
Under behandlingen av målen och tyngdpunktsområdena beslöts enhälligt komplettera des-
sa med en punkt om näringsstrategin och en mening om utvärdering av värdkommunavtalet 
gällande språklig service och läkarsituationens utveckling, som omfattades enligt Bilaga 
1/119 § av 16.4.2012.  
Marina Furubacka föreslår under behandlingen av utvärderingen av avtalet från 3.10.2011 att 
kommundirektören ges en anmärkning med hänvisning till att den lista över förändringar och 
förbättringar som då krävdes av kommundirektören, ger anledning till åtgärder, enligt Bilaga 
2/119 § av 16.4.2012. Peter Albäck stöder Furubackas förslag. Liane Byggmästar anser inte 
att kommundirektören gjort sig skyldig till något sådant som kräver en anmärkning och stöder 
beredningens förslag. Mötet ajournerades för kaffepaus. Sedan mötet fortsatte och diskus-
sionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör 
verkställas. Han föreslår att detta görs med namnupprop så att den som stöder kommundi-
rektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Furubackas förslag röstar ”nej” vilket god-
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kändes. Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Lindgren) och 6 nej-
röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Enroth). 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslag till mål och tyngdpunktsområden för 
2012. Kommunstyrelsen beslöt efter omröstningen ge kommundirektören en anmärk-
ning enligt ovannämnda förslag. 
 
Liane Byggmästar, Stefan Dahlvik och Hans-Erik Lindgren reserverade sig mot beslutet.  
__________ 
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Dnr: KST 53/2012 
 
 
120 §.    PLANER   Anhållan om flyttning av byggrätt på strandgeneralplanen för Larsmosjön, 

Gustaf Döragrip. 

Planläggaren: 
Gustaf Döragrip anhåller om att en strandbyggrätt som finns inritad på hans bror Gunnar 
Döragrips lägenhet Döragrip RNr 3:71 flyttas till hans egen lägenhet Döragrip Västra RNr 
3:70. Byggrätten som skulle flyttas finns på Hästöklubben, ca 1 km sydväst om Hästöskatan. 
Larsmosjöns strandgeneralplaneområde blev fastställd 9.11.1999. När planen uppgjordes 
var hela holmen i gemensam ägo mellan tre bröder. Två befintliga villor och två nya byggrät-
ter finns inritade i planen. 
År 2001 delades holmen upp mellan bröderna och i skiftesavtalet blev sagt att Gustaf Döra-
grip skulle få de nya byggrätterna. Nu har man upptäckt att den ena av byggrätterna ändå 
hamnade på Gunnar Döragrips lägenhet men Gunnar har givit sitt medgivande att man får 
flytta denna byggrätt till Gustafs lägenhet så att viljan i skiftesavtalet uppfylls. 
Karta över strandgeneralplanen framgår av Bilaga 1/120 § av 16.4.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger tekniska kansliet i uppdrag att påbörja en ändring av strandgeneral-
planen för Larsmosjön, Hästöklubben, där målet är att flytta en strandbyggrätt från lägenhe-
ten Döragrip RNr 3:71 till lägenheten Döragrip Västra RNr 3:70. Sökanden av ändringen, 
Gustaf Döragrip, står för planerings- och kungörelsekostnaderna.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 24/2012 
 
 
121 §.  SKATTEFÖRVALTNING    Begäran om utlåtande; plan för skatteförvaltningens kon-

tor och  öppettider 

 
Kommunsekreteraren: 
Skatteförvaltningen ger kommunerna och landskapsförbunden möjlighet att ge utlåtande 
över planen för kontoren och deras öppethållningstider. Enligt planen förkortas öppettiderna 
för Österbottens skattebyrås kontor i Jakobstad så att kontoret är öppet för kunder måndagar 
och tisdagar kl. 9.00-15.00, i juni och augusti kl. 9.00-12.00 och stängt i juli. Jakobstads kon-
toret är nu öppet varje vardag kl. 9.00-15.00. På kontoret arbetar 22 personer. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun konstaterar att det är till fördel att servicen och tillgängligheten över webb-
tjänster utvecklas. Skatteförvaltningen bör dock i sin strategi och planering beakta att alla 
kundgrupper och alla typer av ärenden inte kan skötas över nätet och att det därför vore stra-
tegiskt viktigt att de betjäningspunkter som har fler än 15 personer i arbete skulle hålla öppet 
alla dagar i veckan kl. 10-16. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 128/2009 
 
 
122 §. INITIATIV    Köp av juristtjänster 

 
Kommunsekreteraren: 
Kst 6.2.2012 § 34: 
18.5.2009 initierade Susanne Hongell frågan om en utredning av anlitande av juridisk expertis. 
18.10.2010 § 247 beslöt kommunstyrelsen att frågan utreds vidare. Samma fråga initierades på nytt 
10.1.2011 § 23 av Elisabeth Hagström och Susanne Hongell och 16.5.2011 § 132 av Elisabeth Hag-
ström. På kommunstyrelsens senaste möte 23.1.2012 beslöts att frågan tas upp på nästa möte och att 
svar ska finnas av grannstädernas jurister. 
 
Styrelsen beslöt vid behandlingen av § 30 att initiativet om köp av juristtjänster tas till skild behandling. 
Kommunförbundets sakkunniga står till förfogande även för de förtroendevalda. Kommundirektören 
informerade om att båda grannstädernas jurister är beredda bistå med enkla konsultationer avgiftsfritt. 
Om skriftliga utlåtanden kan förhandlas.  
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att juristtjänster kan köpas för frågor som styrelsen besluter att hjälp behövs 
och att offerter bör inbegäras från grannstädernas jurister, vilka bör finnas till påseende vid nästa 
möte. 
__________ 
 
Kst 16.4: 
 
Stadsstyrelsen i Jakobstad har den 5 april gett offert på juridiska tjänster enligt Bilaga 1/122 
§ av 16.4.2012. 
Karleby stad har 16.4 med e-post meddelat att staden inte har resurser att erbjuda konsulta-
tion enligt offertbegäran vilket framgår av Bilaga 2/122 § av 16.4.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen godkänner offerten från Jakobstad och Karleby stads svar enligt bilagor-
na.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 33/2012 
 
 
123 §. INITIATIV    Elisabeth Hagströms initiativ om mobiltelefonsystem 

Kommunsekreteraren: 
Elisabeth Hagström inlämnade vid mötet 12.3.2012 § 77 följande skriftliga initiativ: 
 
”Kronoby kommun bör gå igenom telefonväxelfunktionerna och övergå till en sk ”mobiltelefonväxel” 
tillika som Karleby övergår till mobiltelefonsystem i maj 2012. Detta bör ske på samma gång som Kar-
leby moderniserar sin för att inte kommunen betalar för onödiga kostnader för linjer som inte då mera 
är i bruk. Karlebys modernisering berör bla. alla våra telefonlinjer till tandläkar- läkar- hälso- och vård-
centraler. 
 
Kronoby kommun bör tillika utreda att styrelsens möten blir sk pappersfria från och med 2013” 
 
Kommunstyrelsen överförde initiativet till beredning. 
 
Ledningsgruppen har diskuterat frågan och konstaterat att det är en budgetfråga både gäl-
lande telefonväxelsystemet och övergången till pappersfria möten och kommer därför att 
behandlas i samband med budgeten för år 2013.  
Karleby stad planerar att i maj övergå till nytt mobiltelefonsystem. Social- och hälsovården i 
Kronoby kommer att i ett senare skede överföras till det nya systemet sedan det klargjorts 
om tekniken fungerar till denna del. En ändring av kommunens växelsystem blir inte aktuellt 
innan social- och hälsovårdens telefoner överförts.   
 
KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Elisabeth Hagströms initiativ om mobiltelefonssystem och 
papperslösa möten kommer att behandlas i samband med budgeten för år 2013 vilket med-
delas som svar. 
Teknisk utredning och testning av apparatur torde ske redan under innevarande år. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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124 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 20.3 
-  social- och hälsovårdsnämnden 28.3 
- kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 19.3 
- samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 22.3 
- byggnadskommittén för Kronoby hälsostation 4.4 
- landskapsstyrelsen för Österbottens förbund 13.4 

 
b)  Inbjudan till veteranfest 27.4  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 

 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
16.4.2012 

 
 
Sida 
7/170 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

24.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 55/2012 
 
 
125 §. FÖRVALTNING   Bolagstämmor 

Peter Albäck tog under Övriga ärenden upp frågan om kommunens representants roll på 
bolagsstämmor, speciellt gällande förslag till styrelsemedlem och ersättare i Ab Jakobstads-
regionen Näringscentral Concordia. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsens ordförande diskuterar frågan med kommunens representant. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

24.4.2012 

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: 115-116, 118, 121-125. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 117, 119-120. 
 
 
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: 117, 119-120. 
 
 
 
 
 
 
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 

24.4.2012 

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. 
 
 


