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KRONOBY KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.9.2012 

 
 
Sida 
14/350 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

243 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 12 september 2012 och tillställts samtliga 
medlemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
   



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.9.2012 

 
 
Sida 
14/351 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

244 §. PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Ossian Wassborr och Liane Byggmästar till protokolljusterare. Pro-
tokollet justeras den 19 september 2012. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Carl-Johan Enroth och Liane Byggmästar till protokolljuste-
rare. 
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.9.2012 

 
 
Sida 
14/352 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

245 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommundirektören föreslår att föredragningslistan kompletteras med en paragraf gällande 
verkställigheten av fullmäktiges beslut 13.9.2012 som § 254. 
 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan kompletteras enligt ovanstående. 
__________ 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.9.2012 

 
 
Sida 
14/353 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

246 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Tf 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: 
 

- svenska skolsektionen 30.8.2012 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndens möte. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.9.2012 

 
 
Sida 
14/354 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 114/2012 
 
 
247 §.    BUDGET 2013 Budgetförslag för kostnader utanför värdkommunavtalet inom 
 social- och hälsovården 
 
Ekonomichefen: 
Ett förslag till budget 2013 har uppgjorts för de kostnader och intäkter för social- och hälso-
vården som ligger utanför värdkommunavtalet. Förslagets kostnader uppgår till 674 175 € 
och intäkterna 76 900 €, vilket ger ett netto på 597 275 €. Den totala nettoramen för social- 
och hälsovården på -21 553 500 € godkände kommunfullmäktige 14.6.2012 § 43. Under mö-
tet presenteras kostnaderna och intäkterna närmare. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget 2013 för kostnader utanför värdkommunav-
talet inom social- och hälsovården. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.9.2012 

 
 
Sida 
14/355 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 113/2012 
 
 
248 §. BUDGET 2013 Förslag till budget för flyktingmottagningen 

Tf kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktige godkände 14.6.2012 § 43 budgetramarna för 2013 och för flyktingmot-
tagningens del ligger nettoramen på -70 000 €. Ett förslag till budget har uppgjorts enligt de 
uppgifter som för närvarande finns tillgängliga. Enligt förslaget skulle utgifterna för år 2013 
uppgå till 166 453 € och intäkterna 110 000 €, vilket ger ett nettobelopp på -56 453 €. För-
slaget baserar sig på de totalt 25 flyktingar som kommunen tagit emot under åren 2010 och 
2011 och att det under år 2012 har skett en familjeåterförening, omfattande 1 person.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget för flyktingmottagningen år 2013. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna budgetförslaget. 
Utvärdering av flyktingverksamheten tas till styrelsen sedan avtalet med socialväsen-
det granskats. 
__________ 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
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14/356 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 62/2012 
 
 
249 §. SEMESTER  Fastställa kommundirektörens semester 

Kst 17.9.2012, § 249: 
Kst 21.5.2012, § 160: 
Kommundirektör Michael Djupsjöbacka anhåller om att semester fastställs att tas ut 25.6–5.8 (30 da-
gar), 7.12 (1 dag) och 27.12-28.12.2012 (2 dagar).  Fem dagar sparas att tas ut senare. 
Han inledde sin tjänstgöring 2.6.2008 och är berättigad till sammanlagt 38 semesterdagar för kvalifika-
tionsåret 1.4.2011–31.3.2012. 
Enligt förvaltningsstadgan § 41 beviljas kommundirektörens semester och tjänstledigheter av kom-
munstyrelsen. 
 
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen fastställer kommundirektörens semester att uttas under ovan nämnda tidpunkter. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt ordförandens förslag. 
 
Kommundirektören deltog inte i frågans behandling. 
__________ 
 
 
Kst 17.9.2012, 249 §: 
Tf kommunsekreteraren: 
Kommundirektör Michael Djupsjöbacka anhåller om att resterande semester 2012 (5 dagar) 
fastställs att tas ut under tiden 1 – 5.10.2012. 
 
Enligt förvaltningsstadgan § 41 beviljas kommundirektörens semester och tjänstledigheter av 
kommunstyrelsen. 
 
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen fastställer kommundirektörens resterande semester år 2012 att uttas un-
der tiden 1 – 5.10.2012. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt ordförandens förslag. 
 
Kommundirektören deltog inte i frågans behandling. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 115/2012 
 
 
250 §.   EU-PROJEKT Anhållan om medfinansiering i lokala utvecklingsprogram för EU:s 
  programperiod åren 2014-2020 
 
Ekonomichefen: 
Aktion Österbotten r.f. anhåller om medfinansiering i lokala utvecklingsprogram för EU:s pro-
gramperiod åren 2014-2020. Kronoby kommun har deltagit i innevarande period 2007-2013 
med en finansiering om 3 € per invånare och år. I Aktion Österbottens r.f:s anhållan för 
kommande programperiod 2014-2020 är beloppet 5 € per invånare och år. Kommunernas 
ökade medfinansiering motiveras med en strävan till att höja programvolymen. För varje 
kommunal euro i medfinansiering fås fyra euro tillbaka av EU och stat. I anhållan framhålls 
också att kommunen, genom att delta i de lokala utvecklingsprogrammen, möjliggör finansie-
ringsmöjligheter åt föreningar, företag och befolkningen på lokalplanet också i den egna 
kommunen.     
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att underteckna ett avtal med Aktion 
Österbotten r.f. angående utvecklingsprogrammet för åren 2014-2020 på ovannämnda vill-
kor. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 112/2012 
 
 
251 §.      UTLÅTANDE      NTM-centralens anhållan om utlåtande; taxitillståndskvoter 

Bildningschefen: 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten begär utlåtande av kommunen om 
huruvida antalet taxibilar är tillräckligt, om antalet fordon som är tillgängliga samt om taxi-
tjänsternas kvalitet i kommunens område. I fråga om taxitjänsternas tillgänglighet ombeds 
kommunerna ta hänsyn till social- och hälsovårdsväsendets, samt utbildningsväsendets be-
hov av att ordna persontransporter. Uppgifter begärs också om hur många som har rätt att 
använda fordon som är tillgängliga. I fråga om det senaste anbudsförfarandet som gäller 
kommunens transporttjänster begärs uppgifter skilt för varje objekt om antalet anbud som har 
lämnats in. 
 
Förslag till utlåtande: 
 
Allmänt taget kan man konstatera att antalet taxibilar kunde vara större. Det är svårt att, vid 
en upphandling, få flera offerter på rutterna. Detta betyder för kommunen ökade kostnader 
då en reell konkurrens inte finns. Vid tillfälligt behov av skoltransport under läsåret t.ex. vid 
skololycksfall kan det vara svårt att med kort varsel få skolskjutsen ordnad. Gällande kvalite-
ten och taxitrafikanternas servicenivå har kommunen inget att kommentera. Inom bildnings-
väsendet råder ett gott samarbete mellan trafikanterna, såväl buss- som taxitrafikanterna, 
och bildningskansliet. 
 
Kommunen skulle även vara betjänt av transportmöjlighet för ett elevantal som ligger mellan 
ca 15-20 dvs. taxibilarna är för små, men stora bussar för stora. Fordonsparken borde vara 
mera mångsidig. Kommunen har tidigare i olika sammanhang uttalat sitt stöd för flera till-
stånd i kommunen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen avger ovan nämnda förslag till utlåtande, samt betonar särskilt möjlighe-
terna att få tillgång till en mera mångsidig fordonspark, som svar på NTM-centralens begäran 
om utlåtande. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 111/2012 
 
 
252 §.   INITIATIV   Tapani Myllymäkis initiativ om verkställighet av kommunstyrelsens beslut 

Kst 17.9.2012 § 252: 
Kst 3.9.2012 § 242: 
Tapani Myllymäki initierade frågan om verkställighet av kommunstyrelsens beslut, enligt följande: 
 
Kommundirektören och kommunsekreteraren kommer att höras på kommunstyrelsens nästa möte 
17.9.2012, varför de inte har verkställt kommunstyrelsens beslut i ärendet § 212 från kommunstyrel-
sens möte 13.8.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Initiativet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 17.9.2012. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_________ 
 
Kst 17.9.2012: 
Tf kommunsekreteraren: 
Kommundirektören redogör för verkställigheten av kommunstyrelsens beslut. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommundirektörens redogörelse antecknas som svar på Tapani Myllymäkis initiativ. 
 
Behandlingen inleds med att kommundirektören delger styrelsen sin syn på frågan, liksom 
kommunsekreteraren som senare under diskussionen förklarade sin uppfattning om frågan. 
Tapani Myllymäki redogjorde ingående för frågans behandling och föreslår att styrelsen be-
sluter enligt följande: Kunnanhallitus tekee päätöksensä kunnanjohtajan ja kunnansihteerin 
menettelyn seuraamuksista 13.8.2012 pidetyn kunnanhallituksen kokouksen § 212 päätetyn 
asian pöytäkirjaamisesta ja päätöksen täytäntöönpanon laiminlyönnistä sen jälkeen, kun 
kumpaakin virkamiestä on asian johdosta kuultu. Kunnanjohtajan osalta päätös tehdään kui-
tenkin viimeistään syksyn aikana suoritettavan työarvioinnin yhteydessä. Översatt innebär 
förslaget att: Kommunstyrelsen fattar sitt beslut om följderna av kommundirektörens och 
kommunsekreterarens förfarande på kommunstyrelsens möte 13.8.2012 § 212 om protokoll-
föring av beslut i ärende och försummelse att verkställa beslutet efter att bägge tjänsteinne-
havare har hörts med anledning av ärendet. För kommundirektörens del fattas beslut dock 
senast i samband med den arbetsutvärdering som utförs under hösten. 
 
John-Erik Sandvik stöder Myllymäkis förslag. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ord-
föranden att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att detta 
sker med namnupprop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den 
som stöder Myllymäkis förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 4 ja-
röster (Byggmästar, Dahlvik, Hongell, Lindgren), 4 nej-röster (Myllymäki, Furubacka, Sand-
vik, Enroth) och en nedlagd (Hagström), varför styrelsen med ordförandens röst som avgö-
rande omfattade kommundirektörens förslag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning omfatta kommundirektörens förslag.  
Kommundirektörens och -sekreterarens redogörelser antecknades för kännedom. 
__________   
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253 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Österbottens avfallsnämnd 16.8.2012 
- Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 21.8.2012 
- Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby stad 22.8.2012 
- Styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservi-

ce 27.8.2012 
- Miljöhälsovårdsnämnden i Karleby stad 30.8.2012 
- Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby stad 5.9.2012 
- Arbetsplatsmöte nr 12, tillbyggnad och sanering av Kronoby hälsostation 6.9.2012  
 

b) Utslag från NTM-centralen; sammanslutning Kjell Gripenberg m.fl. ansökan om undan-
tagslov för byggande beviljas på villkor att grannkommunen Pedersöre hörs vid behand-
ling av ansökan om bygglov.  
 

c) Kronoby sjuktransport och sjukvårdsservice Ab har 30.8.2012 inlämnat ett brev om am-
bulansverksamheten till Kronoby kommun. Ärendet har överförts till behörig myndighet i 
enlighet med förvaltningslagen § 21 om överföring av handlingar och avsändaren har 
underrättats.  

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 
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Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

254 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktiges möte hölls 13.9.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 

a) FASTIGHETER       Köp av markområde bredvid Slottebo daghem 
- köpebrev upprättas sedan beslutet vunnit laga kraft 
 

b) STADGOR OCH INSTRUKTIONER     Justeringar i arvodesstadgan 
- delges nämnder och sektioner att tas i bruk 1.1.2013 
 

c) DELGIVNINGSÄRENDEN 
- Liane Byggmästar med fleres motion sänds till revisionsnämnden för undersökning 
av lagligheten i beslutsgången gällande verkställande av enkät 
 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 19/2012 
 
 
255 §.       FÖRVALTNING            Svaren på enkäten 

Elisabeth Hagström önskar att resultaten från enkäten distribueras till alla styrelsemedlem-
mar och att det delges på nästa möte. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Information om enkätsvaren sänds genast de är tillgängliga. 
 
 
BESLUT: 
 
Styrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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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: 245, 247-249, 251-254. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 246, 250. 
 
 
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:  246, 250. 
 
 
 
 
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.



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.9.2012 

 
 
Sida 
14/364 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

25.9.2012 

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. 
 
 


