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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Tisdagen den 27 november 2012 
Kommungården  
Ordförande 
 
 
Hans-Erik Lindgren 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Kerstin Myrskog, kommunsekreterare 
 

Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 17.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
292 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
293 §. PROTOKOLLJUSTERING 
294 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
295 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
296 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 
297 §. UPPVAKTNINGAR   Självständighetsdagen 2012 
298 §. FÖRETAGARPRIS     Utse mottagare av företagarpris 2012 
299 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR       Bildningsnämndens anhållan om rätt  
   att inrätta en ny tjänst som dagvårdsledare i Kronoby  
   området 
300 §. BIDRAG Anhållan av Centria Fur Studio för utbildning inom 
  päls 
301 §. BUDGET 2012    Bokföringsrapport 1.1-30.09.2012 
302 §. BUDGET 2013    Stipendium åt studerande 
303 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013 - 2015         Andra behandlingen 
304 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
305 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
19.11.2012 

 
 
Sida 
17/417 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

292 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 14 november 2012 och tillställts samtliga 
medlemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
 
   



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
19.11.2012 

 
 
Sida 
17/418 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

293 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Peter Albäck och Marina Furubacka till protokolljusterare. Protokollet 
justeras den 21 november 2012. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Marina Furubacka och Ossian Wassborr till protokolljustera-
re. 
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
19.11.2012 

 
 
Sida 
17/419 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

294 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 
__________ 
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Sammanträdesdatum 
19.11.2012 

 
 
Sida 
17/420 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

295 §. 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: 
 

- direktionen för affärsverket Kronoby Elverk 12.11 
- kultur- och fritidsnämnden 14.11 
- tekniska nämnden 14.11 

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



KRONOBY KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
19.11.2012 

 
 
Sida 
17/421 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

296 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktiges möte hölls 15.11. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 

a) SAMKOMMUNER     Österbottens förbund; ändring av grundavtal 
 

  - beslutet delges samkommunen 
 

b) PLANER   Godkänna detaljplaneändring för kvarter 147, 148 
  och del av kvarter 154, Kronoby centrum 

 
- kungörs och delges NTM-centralen, sedan beslutet vunnit laga kraft och 
planen trätt i kraft sänds den till lantmäteribyrån, Österbottens förbund, 
byggnadsnämnden och miljöcentralen 
 

c) PLANER        Godkänna ändring av strandgeneralplanen över 
  sjöområdena vid Terjärv, flyttning av byggrätt, Nabba 

 
 -  kungörs och delges NTM-centralen, sedan beslutet vunnit laga kraft och 
planen trätt i kraft sänds den till lantmäteribyrån, Österbottens förbund, 
byggnadsnämnden och miljöcentralen 
 

d)     PLANER    Godkänna ändring av strandgeneralplan, flyttning av 
  byggrätt, Hästöklubben, Larsmosjön 

 
- kungörs och delges NTM-centralen, sedan beslutet vunnit laga kraft och 
planen trätt i kraft sänds den till lantmäteribyrån, Österbottens förbund, 
byggnadsnämnden och miljöcentralen 
 

e) FLYKTINGMOTTAGANDE         Mottagande av kvotflyktingar 2013 
 

- beslutet delges NTM-centralen, regionala flyktingarbetsgruppen/flykting-
koordinatorn  och samarbetsnämnden   
 

f) SKATTER  Fastställa inkomstskattegräns för år 2013 
 

  - bör medddelas skattestyrelsen elektroniskt senast 19.11. Beslutet ska 
även delges  Kommunförbundet. 
 

g) SKATTER  Fastställa fastighetsskatteprocenter för år 2013 
 

     - meddelas skattestyrelsen elektroniskt senast 19.11. Delges även 
Kommunförbundet 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 
h) MOTIONER      Liane Byggmästar m.fl.:s motion; beslutsgången  
  gällande verkställande av enkät 

 
  - antecknas 
 

i) BUDGET 2012     Anhållan om budgetändring för social- och  
  hälsovården i  Kronoby 

 
- meddelas social- och hälsovårdsnämnden.  

       
           j)        DELGIVNINGSÄRENDEN 
                   

 Peter Albäck med fleres motion om tillsättande av arbetsgrupp för att utreda 
kommunreformens följder och medlemskap i Mellersta Österbottens eller Ös-
terbottens förbund bereds  inom centralförvaltningen. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
19.11.2012 

 
 
Sida 
17/423 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 136/2012 
 
 
297 §. UPPVAKTNINGAR  Självständighetsdagen 2012 

Kommunsekreteraren: 
Kommunen, församlingen och veteranföreningen uppvaktar av tradition gemensamt vid hjäl-
tegravarna på självständighetsdagen torsdagen den 6 december 2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser tre personer och ersättare för dem, att tillsammans med represen-
tanter för församlingarna och veteranföreningen uppvakta vid hjältegravarna på självständig-
hetsdagen 2012. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Hans-Erik Lindgren (ersättare Göran Strandvall), Sixten Dal-
vik (Ossian Wassborr) och Bernt Storbacka (Marketta Widjeskog) att tillsammans med 
representanter för församlingarna och veteranföreningen uppvakta vid hjältegravarna 
på självständighetsdagen 2012. 
_________ 
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Sammanträdesdatum 
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17/424 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 135/2012 
 
 
298 §. FÖRETAGARPRIS    Utse mottagare av företagarpris 2012 

Kommunsekreteraren: 
I kommunen har efter ett initiativ i februari 2000, återupptagits utdelande av företagarpris.  År 
2000 tilldelades priset Oy Mini-Maid Ab, 2001 Bernt Riska Snickeri Kb och Wi-Bo Metall, 
2002 Maggies Grillcafé, 2003 Transport Högkvist & Co, 2004 Oy Botnia-Foto Ab, 2005 VVS 
Sandström Öb, 2006 Huldén & Söner Oy Ab, 2007 Scandinavian Teak Deck Ab, 2008 OY 
KS-Geokunsult Ab, 2009 Oy Stonicwood Ab, 2010 Erik Högnäs öppet bolag och ifjol LH-
Sprinkler Ky. 
Företagarpris har tidigare getts åtminstone till Oy Terinit Ab, Ab Påras Oy, Ab Rani-Plast Oy, 
Top-Tex (nuvarande Oy Fatex Ab), Tara-Element Ab och Spikbacka Måleri Ab. 
Frågan diskuteras på mötet, varvid förslag till mottagare ges.  Priset kunde lämpligen utdelas 
på årsfesten, som i år ordnas torsdagen den 3 januari 2013 kl. 19.00.  
Mottagaren kungörs först samma dag. 
Vid behandlingen av frågan ifjol diskuterades kriterier för valet. Näringslivsdelegationen har 
möte 14.11 och kommer då att behandla dem. Deras förslag meddelas på mötet. 
Kommunstyrelsen godkände 28.11.2011 § 277 näringslivsdelegationens förslag till principer 
för Kronoby  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser mottagare av företagarpris 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg enhälligt XXX till mottagare av företagarpriset 2012. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: BILD 80/2012 
 
 
299 §.    TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Bildningsnämndens anhållan om rätt att inrätta 

en ny tjänst som dagvårdsledare i Kronoby området 

Bildningsnämnden 19.9.2012, § 39: 
Dagvårdschefen: 
Inom kommunen finns tre tjänster som områdesansvariga dagvårdsledare vars arbetsuppgifter är att; 
leda, utveckla och utvärdera dagvårds- och förskoleverksamheten både administrativt, pedagogiskt 
och ekonomiskt; att ansvara för information till föräldrar, personal och administration, samt bevilja 
dagvårds- och förskoleplatser inom ansvarsområdet.  
Inom Kronoby dagvårds- och förskoleområde har antalet barn ökat från 98 barn (31.12.2008) till 133 
barn (31.12.2011) och ökningen ser ut att fortsätta. En ny daghemsavdelning öppnades 2009, följande 
2010, ett gruppfamiljedaghem ändrades till daghem i början av 2012 och nu senaste ett nytt daghem, 
vilket öppnades i september 2012. Planeringen fortsätter med att få ett större daghem till Kronoby 
centrum.  I och med att antalet barn i dagvård och förskola ökar, ökar också personalen.  
Dagvårdsledaren i Kronoby området ansvarar i skrivande stund för ca 140 barn och ca 30 personer 
inom personalen medan dagvårdsledaren i Nedervetil ansvarar för ca 70 barn och ca 20 personer i 
personalen och i Terjärv ca 60 barn och ca 20 personer i personalen. 
Det ökade dagvårdsbehovet i Kronoby området har gjort att arbetsmängden har blivit mycket större i 
Kronoby området än i de två övriga områdena. För att råda bot på detta är det skäl att se över perso-
nalresurserna. Målsättningen är att upprätthålla god kvalitet inom småbarnsfostran och förskoleunder-
visningen och för det behövs också tillräckliga personalresurser med tanke på ledningsansvaret. Dag-
vårdsledarna ansvarar för familjedagvården, gruppfamiljedaghemmen, daghemmen och förskolorna, 
dvs. verksamheten för barn i åldern 0-7 år inom ansvarsområdet.   
Nu räcker det inte längre med en dagvårdsledare inom Kronoby området. Både utvecklingsarbetet och 
det pedagogiska handledningsarbetet blir lidande, vilket gör att kvaliteten sjunker.  Kronoby området 
består i dag av Slottebo daghem - förskola, Jeussen daghem –förskola, Bamsebo, Nalle Maja, Lilla 
My, Snövit, Kvarnbo samt familjedagvården.  Planeringen kring Biskops Kvarn, Kvarnbo daghem, är 
på gång, vilket betyder att verksamheten på sikt växer och för att behålla kvaliteten och hinna med 
nödvändigt utvecklingsarbete är det nu viktigt att få resurser till en ny dagvårdsledartjänst inom Kro-
noby ansvarsområde. 
  
BC:SFÖRSLAG: 
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny tjänst som områdesansvarig 
dagvårdsledare i Kronoby området från 1.1.2013. 
 
BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
Kst 19.11.2012: 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att    en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas från 

1.1.2013 förutsatt att budgetmedel anslås av fullmäktige.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion bordlägga frågan. 
Dagvårdschefen kallas till nästa möte för närmare redogörelse för behovet och jämfö-
relse av administrationen i grannkommunerna. 
__________  
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
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Dnr: KST 106/2012 
 
 
300 §. BIDRAG Anhållan av Centria Fur Studio för utbildning inom päls 

Kommunsekreteraren: 
Centria Fur Studio, som står för utbildning och kurser i hur päls kan användas inom mode 
och design, anhåller om ett bidrag på 3 500 €.  
Centria Fur Studio erbjuder kortare och längre utbildning i hur pälsmaterial kan användas. 
Utbildningen är internationellt inriktad och använder i arbetet främst pälsmaterial från närre-
gionen. Verksamheten har under senare år genomgått en rad strukturförändringar och gått 
från gratis yrkesinriktad examen till att sälja tjänster och kurser. Verksamheten som i nuläget 
inte är berättigad till statsstöd är beroende av extern finansiering. 
Centria Fur Studio söker om 3 500 € var av kommunerna Kronoby, Pedersöre och Vörå och 
15 000 € var av Jakobstad och Nykarleby.  Pälsbranschen hart lovat ett stöd om 40 000 € för 
år 2013 förutsatt att kommunerna i regionen bidrar med motsvarande summa. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar Centria Fur Studio 3 500 € för år 2013 i understöd av anslaget för 
EU- och övriga projekt, med hänvisning till pälsnäringens betydelse för kommunen och regi-
onen. 
 
Under diskussionen föreslog Marina Furubacka att inget anslag beviljas. Förslaget vann inte 
understöd och förföll. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion omfatta förslaget så att bidrag ges för år 
2013. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 137/2012 
 
 
301 §. BUDGET 2012   Bokföringsrapport 1.1-30.09.2012 

Ekonomichefen: 
En rapport över nämndernas nettoförbrukningar i driftsekonomidelen och utfallet för resultat-
räkningen har sammanställts för tiden 1.1–30.9.2012. 
Resultatet för perioden uppgår till 56 700 €. I förhållande till budgeten för nio månader är 
resultatet 945 600 € bättre än budgeten förutsätter, då budgeten för samma tid är – 888 900 
€. Driftsinkomsterna har influtit till 86,7 % och -utgifterna har utnyttjats till 76,5 %, vilket resul-
terar i att nettoförbrukningen blir 75,5 % eller en totalöverskridning med 197 500 €. I relation 
till årsförbrukningen bör nettoförbrukningen för 9 månader uppgå till högst 75,00 %. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten 1.1–30.9.2012 vad gäller driftsekonomide-
len och resultaträkningen för kännedom.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.  
__________ 
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Dnr: KST 138/2012 
 
 
302 §. BUDGET 2013   Stipendium åt studerande 

Ekonomichefen: 
Vid behandlingen av budgeten för 2013 för kommunstyrelsens uppgiftsområde 3.9.2012 § 
229 antecknades att beslut om stipendiet för studerande tas i november. 
Då den studerande bör vara mantalsskriven i kommunen vid årsskiftet för att få stipendium 
bör frågan avgöras i detta skede. 
Övriga kriterier är att den sökande bör vara närvaroanmäld vårterminen 2013 vid ett universi-
tet, en högskola eller en yrkeshögskola och inte fått stipendiet fyra gånger tidigare. 
Ekonomichefen beviljar och ansvarar för stipendierna. Information ges via pressen och införs 
på kommunens hemsida efter att kommunstyrelsen fastställt reglerna. Ansökningsblanket-
terna finns både i pappers- och elektronisk form. 
I år har stipendiet utbetalats åt 116 studeranden, år 2011 åt 115 studeranden och år 2010 åt 
130 studeranden. 
Då kommunstyrelsens dispositionsplan för år 2013 fastställs bör anslag för ändamålet tas i 
beaktande. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att ett stipendium om 150 € år 2013 beviljas studeranden enligt 
de tidigare kriterierna under förutsättning att de under tiden 2.1.2013–31.5.2013 inlämnar en 
ansökan åtföljd av intyg från ett universitet, en högskola eller en yrkeshögskola över närva-
roanmälan vårterminen 2013. Kronoby kommun bör vara studerandens hemkommun vid 
årsskiftet. Sökanden bör inte ha fått stipendiet fyra gånger tidigare. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 132/2012 
 
 
303 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013 - 2015   Andra behandlingen 

Ekonomichefen: 
I första behandlingen av budgetförslaget för år 2013 godkände kommunstyrelsen kommundi-
rektörens förslag i driftsekonomidelen om ett nettoutgiftsanslag på -37 538 317 €, vilket är en 
ökning med 4,63 % jämfört med innevarande års ordinarie budget. Även i övrigt godkändes 
resultaträkningen enligt kommundirektörens förslag. Behandlingen av investeringarna och 
finansieringsdelen bordlades till andra läsningen. Inför andra läsningen har förslag till eko-
nomiplan för åren 2014 – 2015 färdigställts. Som utgångspunkt för planeårens beräkningar 
gällande driftsekonomidelen, ligger de belopp kommunstyrelsen godkände i första läsningen 
för budgetåret 2013. För planeåren hade nämnderna i sina förslag, i enlighet med givna di-
rektiv, beräknat en 2,5 % förhöjning mellan åren. För planeårens skatteberäkningar har ut-
gåtts från kommunförbundets uppdaterade beräkningar av 24.10.2012. Skatteinkomsterna år 
2014 skulle i relation till budgeterade skatteinkomster år 2013 öka med 2,60 % och mellan 
2014 och 2015 med 4,06 %. Planeårens skattebelopp bygger på oförändrade skatteprocen-
ter. 
Kommunallagens bestämmelse om balanseringskravet har uppnåtts då även elverkets be-
räknade resultat beaktats. Utgångsläget för balanseringen har varit det ackumulerade över-
skottet på 4 537 006 € som finns i balansen per 31.12.2011. Årsbidragen respektive resulta-
ten för kommunens del visar minus både för budget- och planeåren. Enligt förslaget till finan-
sieringsdel för kommunen skulle upptagningen av nya långfristiga lån både under budget- 
och planeåren vara betydligt högre än amorteringarna. I förslaget är nettoinvesteringarna 
både för budgetåret och för planeåret 2014 högre än vad de är i nu gällande ekonomiplan.  
Enligt den kommunallagsändring, som trädde i kraft 15.5.2007, skall affärsverket Kronoby 
Elverks direktion bereda affärsverkets budget och ekonomiplan och lägga fram dem för full-
mäktige inom den tid som fastställts. Direktionens förslag ingår som en separat del av kom-
munstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan som lämnas till fullmäktige. Direktionen för 
affärsverket Kronoby Elverk har 12.11.2012 behandlat sin budget som formellt skall godkän-
nas av fullmäktige. 
Enligt samarbetsavtalet mellan Karleby stad och Kronoby kommun om ordnande av social- 
och hälsovårdstjänster bör för Kronobys del budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 
tillkännages Kronoby kommun samtidigt som stadsstyrelsen i Karleby lagt fram sitt förslag för 
fullmäktige. Från Karleby stad har tillsvidare ingen anhållan inkommit. Till föredragningslistan 
bifogas behövligt material kring budget- och ekonomiplansförslagen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen behandlar i andra läsningen förslag till kommunens samt elverkets budget 
för år 2013 samt ekonomiplan för åren 2014 – 2015. För kommunens del granskas även för-
slaget till texter för drifts- och investeringsbudgeterna. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsens beslut under andra läsningen av förslaget till kommunens samt 
elverkets budget för år 2013 samt ekonomiplan för åren 2014 – 2015 om nedannämnda 
ändringar. För kommunens del granskades även förslaget till texter för drifts- och in-
vesteringsbudgeterna. 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
19.11.2012 

 
 
Sida 
17/430 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.11.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 
Behandlingen inleddes med genomgång av investeringsbudgeten. Den behandlades så att 
först gick man igenom budgetårets investeringar, därefter projekten för år 2014 och sist för år 
2015. 
Tekniska chefen som var närvarande under genomgången av investeringsbudgeten informe-
rade vid behov mera ingående för planerade projekt. 
 
 
I investeringsbudgeten är bindningen per utgift och inkomst för samtliga projekt eller projekt-
grupper förutom för Markområden och byggnader samt Värdepapper, som är på nettonivå.  
 
 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 Mark- och vattenområden 
 Godkändes enhälligt. 
                      
                      Gemensamma ADB-anskaffningar 
 Godkändes enhälligt. 
 
                      Värdepapper 

Godkändes enhälligt.  
 
 Samkommunsandelar 

Godkändes enhälligt.  
 
 MASKINER OCH INVENTARIER 
                      Kommunstyrelsen 
                 Godkändes enhälligt. 

 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Godkändes enhälligt.  
 
 Bildningsnämnden 
                     Godkändes enhälligt. 
                       
                     Tekniska nämnden 

Godkändes enhälligt. 
  
 BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM 
 Husbyggande 
 Oförutsett saneringsanslag 

Godkändes enhälligt. 
 
 Social- och hälsovårdens byggnader 
 Sandbacka vårdcenter 
                      Godkändes enhälligt. 

 
 Kronoby hälsostation 

Godkändes enhälligt. 
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 Nedervetil hälsostation 
                     Godkändes enhälligt 
                      
                     Terjärv hälsostation 
                      Godkändes enhälligt  
 
                      Bildningsväsendets byggnader 
                      Nedervetil skola 
                     Godkändes enhälligt. 
                       
                     Skolcentrum (Ådalens skola) 
                    Godkändes enhälligt. 
 
                     Kronoby huvudbibliotek 
                     Godkändes enhälligt. 
 
                     Terjärv bibliotek 

Godkändes enhälligt.  
 
                     Dagvårdsutrymmen i Kronobyområdet 

Godkändes enhälligt enligt kommundirektörens nya förslag om 600 000 € år 
2013 och 400 000 € år 2015. 

 
                     Dagvårdsutrymmen i Terjärv 
                      Godkändes enhälligt 
                      
                     Dagvårdsutrymmen vid Söderby skola 

 Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att planeringsanslaget om 30 000 € tidigare-
läggs med ett år till 2014. 

 
                      Näckrosens daghem (Terjärv) 
                     Godkändes enhälligt. 
 
                      Övriga byggnader                       
                      Salthallen i Terjärv  
                      Godkändes enhälligt 
 
                      Kronoby Idrottshall 
                      Godkändes enhälligt 
          
  
                      PUBLIK EGENDOM 
 Idrottsanläggningar 
                      Kronoby idrottsplan  
                      Godkändes enhälligt.  
                      
                      Näridrottsplaner 

 Kommunstyrelsen diskuterade livligt vikten av satsning på ungdomar också 
inom annat än idrott och uppmanade kultur- och fritidsnämnden att konkretisera 
behov och önskemål varefter ställning tas till investeringen. Äskat projekt om 
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skatepark till skolcentrum år 2014 utgår i detta skede tills planerna preciserats. 
Anslaget för näridrottsplan 2013 godkändes enhälligt. 

 
                      Vägar 

Godkändes enhälligt.  
 
 Vägbelysning 
 Godkändes enhälligt. 
 
 Trafiksäkerhetsprojekt 
 Godkändes enhälligt.  
 
   
Härmed var investeringsdelen behandlad. Nettoinvesteringarna för 2013 blir sammanlagt 
2 789 300 €, för 2014 sammanlagt 2 060 300  € och för 2015 sammanlagt 2 584 300 €. 
 
 
 
DRIFTSEKONOMIDELEN 
Nämndernas anslag och målsättningar för planeåren 2014-2015 behandlades enligt följande: 
 
 
C 10 CENTRALVALNÄMNDEN  

Godkändes enhälligt. 
 
C 15 REVISIONSNÄMNDEN 
                     Godkändes enhälligt. 
 
C 20 KOMMUNSTYRELSEN 
                     Allmän administration och näringsliv 
                     Flyktingmottagning 
                     Social- och hälsovård 
                     Landsbygd 

Både texter och anslag godkändes. Under social- och hälsovårdens målsätt-
ningar för budgetåret tillades att strategiplanen ska utvärderas av kommunfull-
mäktige.  

 
C 40 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Kultur 
                Idrott 
 Ungdom 
 Nykterhet 

Diskuterades ingående behovet av satsningar på förebyggande verksamhet 
inom området Nykterhet. Texter och anslag godkändes enligt förslaget 

 
C 50  BILDNINGSNÄMNDEN 
 Administration 
                      Dagvård och förskola 
 Grundläggande utbildning 

Under behandlingen av målsättningarna för planeåren stöder Liane Byggmästar 
kommundirektörens ändrade förslag om målsättningen ”minska skillnaderna i 
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kostnad/elev” så att fortsättningen ”till mindre än 30 %” stryks.  Då Elisabeth 
Hagström, understödd av Ossian Wassborr, föreslår att satsens andra del, en-
ligt bildningsnämndens förslag bör finnas med, konstaterar ordföranden 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 Hagströms förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröst-
ningen avgavs 6 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Furubacka, Takkula, Högnab-
ba, Lindgren), 2 nej-röster (Hagström, Wassborr) och 1 frånvarande (Albäck). 
Målsättningen blir enligt kommundirektörens förslag att minska skillnaderna i 
kostnad/elev. 

 Gymnasium 
                Bibliotek  
 Medborgarinstitut 
                      Folkhögskola 
 Antecknades samkommunens för Kronoby folkhögskola namnändring till Sam-  
 kommunen Kvarnen. 
                      Specialanslag för undervisning 

Anslagen och texterna godkändes enligt förslagen.  
 
C 60 MILJÖNÄMNDEN 
                      Miljövård 
 Miljö- och hälsoskydd 
 Godkändes enhälligt. 
 
C 65 BYGGNADSNÄMNDEN 

Anslag och text godkändes enhälligt. 
 

C 70 TEKNISKA NÄMNDEN 
          Administration 
 Byggnader 
                      Trafikleder 
                      Övriga allmänna områden 
                      Vatten- och värmeförsörjning 
 Maskincentralen 
 Brand- och räddningsväsendet 
                     Anslag och texterna godkändes enhälligt. 
 
  
Då hela driftsbudgetens planeår genomgåtts konstaterades att inga ändringar skett gällande 
nettobeloppen,  nettoutgifterna för  2014 är enligt förslaget 38 556 689 € och för 2015  
39 520 231 €.  
 
 
 
 
 
RESULTATRÄKNING 
 
Behandlingen fortsatte med genomgång av resultaträkningens planeår 2014 och 2015. 
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Under behandlingen beslöts följande:  
 
Skatteinkomster 
Godkändes enhälligt. 
 
Statsandelar 
Godkändes enhälligt. 
 
Ränteinkomster 
Godkändes enhälligt. 
 
Övriga finansiella inkomster 
Godkändes enhälligt. 
 
Elverkets avkastning  
Godkändes enhälligt. 
 
Vattenbolagens avkastning 
Godkändes enhälligt. 
 
Ränteutgifter 
Beslöts enhälligt öka anslaget till 340 000 € för 2014 och 400 000 € för 2015. 
 
Övriga finansiella utgifter 
Godkändes enhälligt. 
 
Årsbidrag 
Uppgår till -679 989 € för 2014 och -703 531 € för 2015. 
 
Avskrivningar enligt plan 
Styrelsen beslöt enhälligt öka beloppet till 910 000 € för 2014 och 980 000 € för 2015. 
 
Sedan behandlingen för denna del avslutats konstaterades att räkenskapsperiodens resultat 
för 2014 uppgår till minus 1 589 989 € och för 2015 till minus 1 683 531 €. 
 
 
FINANSIERINGSDEL 
 
Konstaterades att finansieringsanalysen ändras enligt ovanstående behandling och fram-
läggs vid nästa möte när budgeten ska föreläggas fullmäktige. 
 
 
ELVERKETS BUDGET 
Sist behandlas elverkets budget för år 2013 och planeåren 2014-2015. Enligt kommunallagen 
ska direktionen besluta om affärsverkets budget, i enlighet med de bindande mål som fast-
ställts i kommunens budget. 
Kommunstyrelsen antecknade budgeten och ekonomiplanen för kännedom. 
_____________  
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304 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Optima samkommunstyrelse 10.10 
- social- och hälsovårdsnämnden 7.11 
- kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 22.10 
- byggnadskommittén för Kronoby hälsostation 8.11 och arbetsplatsmöte 1.11 
- arbetsplatsmöte för Terjärv bibliotek 1.11 
- Kårkulla samkommuns fullmäktige 11.10 
- Österbottens förbunds landskapsstyrelse 22.10 
- Mellersta Österbottens förbunds landskapsstyrelse 22.10 
- Samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 11.10 

 
b) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 21.9 beslutat inrätta ett 7 ha 

stort naturskyddsområde i Bredviksfjärden på lägenheten Lavander I 11:45 i Överbråtö 
by med skyddsgrund Program för fågelrika sjöar och havsvikar 

 
c) Mailhouse Ab:s faktura för enkäten på 6 733,23 € samt moms 1 548,64 €, sammanlagt 

8 281,87 €  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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305 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
__________ 
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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:  294, 296-299, 301, 303. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 295, 300,302. 
 
 
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:   295, 300,302. 
 
 
 
 
 
 
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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