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Sammanträdestid Måndagen den 17 december 2012, kl. 18.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
323 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
324 §. PROTOKOLLJSUTERING 
325 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
326 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 
327 §. BUDGET 2012         Bokföringsrapport 1.1-31.10.2012 
328 §. MARKOMRÅDEN   Prövning om användandet av förköpsrätten, Lyttsbacka 
329 §. PLANER      Henrik och Helena Boströms ansökan om  
   uppgörande av detaljplan på lägenheten Ståhl 
330 §. INITIATIV      Svar på Elisabeth Hagströms initiativ; sökfunktion för  
   protokoll 
331 §. INITIATIV      Svar på Susanne Hongells initiativ om utvärdering av  
   öppna möten 
332 §. MOTION        Peter Albäck m.fl.:s motion; tillsättande av arbetsgrupp  
   för kommunreformen och medlemskap i förbunden 
333 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
334 §. FÖRVALTNING     Utbildning åt fullmäktige 
335 §. SAMKOMMUNER  Prehospitala akutsjukvården 
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27.12.2012 
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

323 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 13 december 2012 och tillställts samtliga 
medlemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

324 §. PROTOKOLLJSUTERING 

Kommunstyrelsen utser Liane Byggmästar och John-Erik Sandvik till protokolljusterare. Pro-
tokollet justeras den 19 december 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Liane Byggmästar och John-Erik Sandvik till protokolljuste-
rare. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.12.2012 
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Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

325 §. 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: 

 
- byggnadsnämnden 11.12 
- miljönämnden 11.12 
- tekniska nämnden 12.12 
- Terjärv kommundelsnämnd 5.9 

 
KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

326 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktiges möte hölls 13.12. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande:  
 
a)     STADGOR OCH INSTRUKTIONER    Ändringar i förvaltningsstadgan 
-  distribueras till nämnder och förtroendevalda 
 
b)     MARKOMRÅDEN                            Anhållan om köp av mark, lägenheten  
  Harimetall RNr 77:3 
-  meddelas Oy Bröderna Österlund Ab,  köpebrev uppgörs sedan beslutet vunnit laga kraft 
 
c)  TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Bildningsnämndens anhållan om rätt att inrätta en ny 
                                            tjänst som dagvårdsledare i Kronoby område 
-  meddelas bildningsnämnden 
 
d)  BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013 - 2015  Godkänna budget och  
  ekonomiplan 
-  budgeten distribueras i sedvanlig ordning, verkställighetsdirektiven behandlas senare 
 
e)  SAMKOMMUNER             Ändring av grundavtal; Mellersta Österbottens samkommun för  
    specialsjukvård och grundservice 
- meddelas samkommun 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Nämnd Kommun- 
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Dnr: KST 137/2012 
 
 
327 §. BUDGET 2012        Bokföringsrapport 1.1-31.10.2012 

Kommunsekreteraren: 
En rapport över nämndernas nettoförbrukningar i driftsekonomidelen och utfallet för resultat-
räkningen har sammanställts för tiden 1.1–31.10.2012. 
Resultatet för perioden uppgår till -236 000 €. I förhållande till budgeten för tio månader är 
resultatet 751 800 € bättre än budgeten förutsätter, då budgeten för samma tid är -987 800 
€. Driftsinkomsterna har influtit till 95,0 % och -utgifterna har utnyttjats till 85,0 %, vilket resul-
terar i att nettoförbrukningen blir 84,1 % eller en totalöverskridning med 257 800 €. I relation 
till årsförbrukningen bör nettoförbrukningen för 10 månader uppgå till högst 83,33 %. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten 1.1–31.10.2012 vad gäller driftsekonomi-
delen och resultaträkningen för kännedom.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 147/2012 
 
 
328 §. MARKOMRÅDEN  Prövning om användandet av förköpsrätten, Lyttsbacka. 

Planläggaren: 
Enligt Förköpslagen har kommunen förköpsrätt vid köp som gäller fastigheter i kommunen på 
områden som är över 5 000 m2 och inte är släktköp. Förköpsrätten kan utnyttjas för förvärv 
av mark för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål.  
Nu har ett område på ca 1,4 ha av lägenheten Sjöstrand RNr 45:1, Terjärv by, sålts på det 
nya detaljplaneområdet vid Lyttsbacka, Terjärv centrum. I detaljplanen finns här två bostads-
tomter med en sammanlagd areal på 5 440 m2 samt ett grönområde på ca 2 000 m2, resten 
är skogsmark ca 0,6 ha, Bilaga 1/328 § av 17.12.2012. 
 
Om kommunen beslutar att nyttja sin förköpsrätt till en såld fastighet, ska kommunen skriftligt 
meddela detta till köparen och säljaren och till den inskrivningsmyndighet inom vars verk-
samhetsområde fastigheten är belägen. Beslutet ska fattas och anmälan om det göras till 
inskrivningsmyndigheten inom tre månader från det att överlåtelsebrevet blivit bestyrkt.  
 
I detta fall har kommunen tidigare försökt köpa in området av säljaren. Kommunen äger näm-
ligen tomtmark på båda sidorna om detta område. Kommunen har för närvarande 4 lediga 
tomter och 2 reserverade tomter vid Lyttsbacka. 
Kommunen har i oktober 2011 bjudit 12 000 € för tomtmarken samt skogsmarkspris enligt 
värdering för resterande grönområde och skogsmark.   
Köparna av området, Stefan Dahlvik och Marion Särs, har för avsikt att bygga ett egnahems-
hus på den ena av tomterna och Stefans bror har planer på att i ett senare skede bygga på 
den andra tomten. Området köptes 8.11.2012 för 29 000 €. 
Ifall kommunen ämnar utöva sin förköpsrätt måste vi förutom köpesumman erlägga alla om-
kostnader köparna har haft för detta objekt vilket kan uppskattas till 1 000 – 1 500 €. 
Köparna framhåller att de ämnar bygga på en av tomterna och de vill själv bestämma vem 
som börjar bygga på den andra tomten. 
 
Då det är endast fråga om en tomt som kommunen kunde erhålla vid användandet av för-
köpsrätten är det inte skäl att inleda den besvärliga procedur som utnyttjandet av förköpsrät-
ten innebär. Dessutom blir tomtpriset för högt med tanke på vad kommunen har betalat för 
de bredvidliggande tomterna. 
Ifall den andra tomten förblir obebyggd för en längre tid har kommunen alltid möjlighet att ge 
denna tomt en s.k. bygguppmaning där tomtägaren är skyldig att bygga eller sälja tomten 
inom tre år, annars har kommunen rätt att inlösa tomten.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunen utnyttjar inte förköpsrätten på ovanstående objekt, ett ca 1,4 ha stort outbrutet 
område av lägenheten Sjöstrand RNr 45:1, Terjärv by.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 145/2012 
 
 
329 §.    PLANER    Henrik och Helena Boströms ansökan om uppgörande av detaljplan på 

lägenheten Ståhl 

Planläggaren: 
Henrik och Helena Boström ansöker om att få uppgöra en detaljplan för en del av lägenheten 
Ståhl RNr 14:21 i Påras by i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. 
Områdena framgår ur bifogade karta, Bilaga 1/329 § av 17.12.2012. Ett område är mellan 
Torgarevägen och Kronoby å och det andra området söder om Söderpårasvägen. För områ-
det söder om Söderpårasvägen har redan 3 tomter blivit sålda och byggnadsnämnden föror-
dar inga fler bygglov utan att en planeringsbehovsutredning eller planering har skett. 
Området kommer att planeras för fristående småhus (AO) samt även till viss del småhusbe-
byggelse (AP). Det är HN-Consult Ab som skall utföra planläggningen.  
Praxisen i kommunen är att den som önskar uppgöra en detaljplan även står för samtliga 
kostnader, varför ett s.k. markanvändningsavtal skall uppgöras innan slutligt beslut om god-
kännande av planen görs. Detta avtal tas upp till kommunstyrelsen vid ett senare skede. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att uppgörande av en detaljplan på en del av lägenheten Ståhl 
RNr 14:21 i Påras by enligt bifogade kartbilaga under förutsättning att planeringskostnaderna 
samt kungörelsekostnaderna bekostas av sökanden. HN-Consult Ab godkänns som planläg-
gare för området.  
Då för området saknas generalplan bör planeringen även ta hänsyn till de omkringliggande 
lägenheterna så att de även kan planeras i framtiden.  
Innan kommunen godkänner den färdigt uppgjorda planen uppgörs ett s.k. markanvänd-
ningsavtal där man kommer överens om kostnaderna för byggandet av bl.a. kommunaltekni-
ken.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 133/2012 
 
 
330 §. INITIATIV     Svar på Elisabeth Hagströms initiativ; sökfunktion för protokoll 

Kst 5.11.2012 § 290: 
Kommunsekreteraren: 
Elisabeth Hagström inlämnade på mötet följande skriftliga initiativ om protokollsida på hem-
sidan: 
”Kronoby bör göra en överskådlig protokollsida på hemsidan där det finns en sammanställning över 
senaste föredragningslista/protokoll. 
Protokollsidan bör utvecklas så sökordsfunktion så sökning söker genom ett bestämt antal protokoll.” 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Initiativet bereds på allmänna avdelningen. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
 
Kst 17.12 
ADB-ansvarige: 
För att få en söksida (likt det som Hagström hänvisar till i sitt initiativ) behöver vårt ärende-
hanteringssystem (KommunOffice) utvidgas med ett antal tilläggsmoduler. Enligt en riktgi-
vande offert från 15.11.2012 skulle kostnaderna vara: Initialkostnader ca 4 000 € (KTWEB 
modul, installation, skolning) + ca 1 000 €/år (underhåll + hostning av tjänsten) 
 
Ibruktagning av E-mötesförfarande, som också kräver skolning och anskaffning av tilläggs-
moduler till KommunOffice, finns beaktat i budgeten 2013. För anskaffning av webpublicering 
(sökfunktion) finns dock inget budgeterat. 
 
I samband med ett eventuellt verkställande av E-mötesförfarandet under 2013, kunde man 
på nytt bedöma läget beträffande anskaffning av KTweb Internet och FPS publicering (d.v.s 
sökfunktionen). Ifall behovet fortfarande finns och förutsatt att det hittas resurser för anskaff-
ningen kunde man med fördel verkställa både E-mötesförfarande och web-publiceringen i 
samma projekt. Detta för att kunna samordna installationerna och skolningarna (som mer 
eller mindre berör samma personer i båda fallen). 
 
Protokollen och föredragningslistorna blir i Microsoft Word format, vilket medför att man mås-
te ha Word installerat på sin dator för att kunna öppna protokollen från nätet. Gamla protokoll 
måste genereras på nytt i det nya systemet om de ska bli sökbara. Ifall detta omfattande ar-
bete (beror på hur långt bakåt man väljer att gå) inte görs uppnås ingen omedelbar fördel 
med sökfunktionen.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom, ställning till initiativet kan tas nästa 
år i samband med eventuell anskaffning av E-mötesförfarande.   
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 134/2012 
 
 
331 §. INITIATIV    Svar på Susanne Hongells initiativ om utvärdering av öppna möten 

Kst 5.11.2012 § 291: 
Kommunsekreteraren: 
Susanne Hongell initierade frågan om utvärdering av öppna styrelsemöten med tanke på ny mandat-
period. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Initiativet bereds på allmänna avdelningen. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget.  
__________ 
 
Kst 3.12.2012: 
 
Styrelsemötena har varit öppna sedan 31.10.2011 efter ett initiativ av Marina Furubacka 
3.10.2011 § 225, som styrelsen omfattade efter omröstning 17.10.2011 § 240. Sedan dess 
har alla 22 möten varit öppna och lockat sammanlagt 66 åhörare, varav 25 representerat 
pressen. Detta ger ett medeltal om 3 åhörare, 1,1 journalister och 1,9 annan publik. 
Styrelsen kunde inför nya mandatperioden ge sina åsikter och sammanfattade erfarenheter 
av öppna styrelsemöten som vägkost åt nästa styrelse. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Styrelsen ger som vägkost åt nästa styrelse sina åsikter och sammanfattade erfarenheter av 
öppna styrelsemöten. 
 
 
Under diskussionen utvärderade ledamöterna frågan. Erfarenheterna sammanställs i ett PM 
som vägkost åt nästa styrelse. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknade diskussionen för kännedom. Utvärderingen bifogas 
protokollet som vägkost åt nästa styrelse, Bilaga 1/331 § av 17.12.2012. 
__________ 
 
 
 
 
 
  






benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.12.2012 

 
 
Sida 
19/474 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 139/2012 
 
 
332 §.  MOTION       Peter Albäck m.fl.:s motion; tillsättande av arbetsgrupp för kommunre-

formen och medlemskap i förbunden 

Kommundirektören: 
Peter Albäck med flere inlämnade på fullmäktiges möte 15.11.2012 en motion om tillsättande 
av arbetsgrupp för att utreda kommunreformens följder och medlemskap i Mellersta Öster-
bottens förbund eller Österbottens förbund. 
Kommunstyrelsen överförde 19.11 § 296 motionen att beredas inom centralförvaltningen. 
 
Motionsställarna önskar att en arbetsgrupp skall tillsättas som i samarbete med statsmakten 
och Österbottens och Mellersta Österbottens personal reder ut frågeställningar som upptas i 
motionen. 
 
Med anledning av frågeställningarna kan konstateras att; 
 

- den kommande kommunreformen inte har ekonomiska följder eller regionalpolitiska 
följdeffekter som skulle vara beroende av landskapstillhörighet och att kommunrefor-
men kommer att utredas enligt de linjedragningar och beslut som kan härledas ur re-
geringsprogrammet och statsrådets beslut och direktiv. 

- att förhandlingarna om olika stödsystem och regionpengar (jordbruksstöd och före-
tagsstöd) inte utdelas eller prövas enligt landskapstillhörighet.  Jordbruksstöden är på 
inget sätt kopplade till landskapstillhörighet och vad gäller strukturfondsprogrammen 
(ERUF– och ESF–programmen) så är stöden knutna till NUTS 2–indelningen. Denna 
indelning bygger på Europaparlamentets och rådets förordning 1059/2003 som stad-
gar om att klassificering sker högst vart tredje år och senaste ändring trädde ikraft vid 
årsskiftet. En ändring som är mera omfattande i indelningen skulle förutsätta kom-
missionens godkännande och också en ändring i landskapsindelning som skulle för-
utsätta Statsrådets godkännande. Att åstadkomma två sådana förändringar ligger 
långt utanför det kommunala beslutfattandets möjligheter och kommissionens inställ-
ning till en förändring i NUTS–indelning är en svår nöt att knäcka om inte argumenten 
är oerhört starka och ligger på en högre nivå än enbart kommunalpolitisk 

- en överföring av Kronoby till ett annat landskap förutsätter att Statsrådet med stöd av 
L om landskapsindelning 1159/97 fattar beslut om detta efter att ha hört berörda 
kommuner och förbund med stöd av 1 § där det stadgas att ”Ett landskap är ett om-
råde som består av kommuner vilka bildar en ändamålsenlig helhet i funktionellt och 
ekonomsikt hänseende med tanke på planeringen av området”.  I en situation där 
landskapens roll och framtid är mera öppen än tidigare är förutsättningarna för att på-
börja en sådan process inte de bästa möjliga. 

- en överföring till ett annat landskap påverkar inte Kronoby kommuns investeringspro-
gram och åtaganden i någon större utsträckning då besluten om dessa fattas i kom-
munen eller eventuellt i samkommuner som gör investeringar. På landskapsnivå är 
det svårt att se att gemensamma investeringar skulle göras med beslut som omfattar 
alla kommuner i landskapet på en sådan nivå att de skulle ha omfattande konsekven-
ser för den kommunala ekonomin. Landskapsförbundens huvudsakliga uppgift är att 
handha planeringen av områdenas disponering dvs. planering för markanvändning. 
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KD:S  FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen torde konstatera som svar på motionen för fullmäktige 
att     inför den nya fullmäktigeperioden det inte finns orsak att tillsätta särskilda grup-

per för att utreda landskapstillhörighet med ovan stående motiveringar och sär-
skilt inte då en ny fullmäktigeperiod inleds med en ny styrelse som kommer att 
ta ställning till frågor som direkt eller indirekt har att gör med kommunstrukturre-
formen och  

att     denna reform eventuellt redan på kort sikt men med större säkerhet på längre 
sikt också kommer att ha radikala konsekvenser för landskapsindelningen och 
landskapens uppgifter.    

 
 
Under diskussionen föreslår Peter Albäck att en arbetsgrupp tillsätts omedelbart för att bere-
da frågan innan motionen tas till behandling i fullmäktige. Arbetsgruppen föreslås bestå av 
Henrik Huhta, Tom Byskata, Tapani Myllymäki, Ossian Wassborr, Ole Gustafsson och Kers-
tin Myrskog som sekreterare. Elisabeth Hagström stöder förslaget. Marina Furubacka före-
slår att motionen förs till fullmäktige med förslag om att styrelsen utser en arbetsgrupp för att 
utreda ekonomiska och regionalpolitiska effekter av landskapstillhörigheten. Liane Byggmäs-
tar understöder detta förslag.  
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och två om-
röstningar bör verkställas. Han föreslår att de görs med namnupprop så att i första omröst-
ningen ställs Furubackas förslag, som besvaras med ”ja”, mot Albäcks förslag, som besvaras 
med ”nej”. Det segrande förslaget ställs sedan mot styrelsens förslag som besvaras med ”ja”. 
Omröstningspropositionen godkändes. I första omgången avgavs 5 ja-röster (Byggmästar, 
Svartsjö, Furubacka, Hongell, Lindgren) och 4 nej-röster (Albäck, Hagström, Sandvik, Wass-
borr) och i andra omgången 4 ja-röster (Byggmästar, Svartsjö, Hongell, Lindgren) för styrel-
sens förslag, 4 nej-röster (Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr) för segrande förslaget 
från första omröstningen och 1 nedlagd (Albäck). Styrelsen beslöt med ordförandens röst 
som avgörande omfatta kommundirektörens förslag.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen torde efter omröstning konstatera som svar på motionen för full-
mäktige 
att     inför den nya fullmäktigeperioden det inte finns orsak att tillsätta särskil-

da grupper för att utreda landskapstillhörighet med ovan stående motiver-
ingar och särskilt inte då en ny fullmäktigeperiod inleds med en ny styrel-
se som kommer att ta ställning till frågor som direkt eller indirekt har att 
gör med kommunstrukturreformen och  

att     denna reform eventuellt redan på kort sikt men med större säkerhet på 
längre sikt också kommer att ha radikala konsekvenser för landskapsin-
delningen och landskapens uppgifter.    

___________ 
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333 §. 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 27.11 
- Svenska Österbottens förbunds för utbildning och kultur samkommunstämma 28.11 
- Mellersta Österbottens förbunds landskapsfullmäktige 28.11 
- fullmäktige för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grund

 service 26.11 och styrelsen 3.12 
- Österbottens avfallsnämnd 8.11 
- Optima samkommunstyrelse 23.11 
- samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 22.11 
- kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 19.11 
- arbetsplatsmöte 10.12 för Terjärv bibliotek 

b) Kommundirektörens och -sekreterarens beslutsförteckningar juli-december 
c) Vasa Förvaltningsdomstols utslag i löneärende 
d) Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut 29.11.2012 om kvoten för kommunernas 

maximala tillståndsantal inom Södra Österbottens, Österbottens och Mellersta Österbot-
tens landskap för år 2013. I Kronoby är maximiantalet 15 varav 14 för personbil och 1 för 
tillgängligt fordon, antalet är det samma som i år.  

e) Stadsstyrelsen i Karleby har 4.12 begärt kommunens utlåtande över social- och hälso-
vårdsnämndens budgetförslag för 2013 att ges senast 11.12. På grund av den korta tids-
fristen meddelades att den budget stadsstyrelsen framlägger utgår från ett totalbelopp 
om 23 425 800 €, som ingår i det förslag kommunstyrelsen framlägger för fullmäktige att 
godkännas 13.12 

f) Inbjudan till kommunens årsfest torsdagen den 3 januari 2013 kl 19.00 i Kommungår-
den. 

g) Företagarna inbjudna till träff på Herberts hus 18.12 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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DNr: KST 151/2012 

334 §. FÖRVALTNING    Utbildning åt fullmäktige 

Elisabeth Hagström önskar att fullmäktige på sitt första möte informeras om kommunstruktur-
reformen som bakgrund till frågan om utlåtande över utkast till ny lag, som bör avges senast 
den 7 mars. 
Kommundirektören meddelade att utbildningen är under planering. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Frågan antecknas för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendet antecknades. 
_________ 
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DNr: KST 150/2012 

335 §. SAMKOMMUNER        Prehospitala akutsjukvården 

Elisabeth Hagström påpekade att styrelsen för MÖCS inte beaktat kommunstyrelsens utlå-
tande från 3.9 § 240 över ordnandet av den prehospitala sjukvården. Enligt deras fullmäkti-
gebeslut ska servicen från 2014 vara på basnivå. 
Kommundirektören svarar för att ärendet utreds och att frågeställaren som ledamot i MÖCS 
fullmäktige kunde bistå i ärendet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Ärendet utreds till nästa möte. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
 
 
 
 
 
 
Årets sista möte avslutades med att ordföranden konstaterade att mandatperiodens sista 
möte hålls måndagen den 7 januari 2013. Han önskade alla en Riktigt God Jul och ett Lyck-
osamt Gott Nytt År! 
 
__________ 
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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:   326-327, 330-335. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 325, 328-329. 
 
 
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: 325, 328-329. 
 
 
 
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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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 
                   Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
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 senast den dag då besvärstiden 
utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna 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 besvärstiden 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. 
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