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Sammanträdestid Måndagen den 2 april 2012, kl. 18.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
100 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
101 §. PROTOKOLLJUSTERING 
102 §. FÖRVALTNING   Godkänna föredragningslistan 
103 §. PLANER  Finansministeriets begäran om utlåtande över  
  utredningen En livskraftig kommun- och servicestruktur 
104 §. PLANER   Ändring och utvidgning av detaljplanen vid Lyttsbacka,  
   Terjärv.  Ikraftträdande. 
105 §. PLANER   Godkänna ändring av stranddelgeneralplanen över  
   sjöområdena vid Nedervetil, Emmes Storträsket och   
   Laiskaniemi 
106 §. PLANER    Vasa Förvaltningsdomstols begäran om utlåtande över  
   Olav Fagernäs besvär gällande detaljplanen vid Lyttsbacka, 
   Terjärv 
107 §. TOMTER   Fastställande av tomtpriser för Fiskarholmen och Södra 
  Lyttsbacka 
108 §. FÖRVALTNING    Enkät gällanden kommunens inriktning; rättelseyrkande 
109 §. MOTIONER    Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot  
   verkställande av enkäten gällande kommunens inriktning 
110 §. BORGEN    Återlämnande av motsäkerhet till Kronoby  
   Energiandelslag 
111 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
112 §. INITIATIV      Elisabeth Hagströms initiativ om byggande med  
   kommunal borgen 
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100 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 28 mars 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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101 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Peter Albäck till protokolljusterare. Protokol-
let justeras den 4 april 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Elisabeth Hagström och Tapani Myllymäki till protokolljuste-
rare. 
__________ 
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102 §. FÖRVALTNING  Godkänna föredragningslistan 

Elisabeth Hagström meddelar att hon under § 112 Övriga ärenden kommer att inlämna ett 
initiativ. 
 
 
BESLUT: 
 
Hagströms initiativ tas upp under § 112. 
__________ 
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Dnr: KST 48/2012 
 
 
103 §.     PLANER   Finansministeriets begäran om utlåtande över utredningen En livskraftig   

kommun- och servicestruktur 

Kommunsekreteraren: 
Finansministeriet har den 8 februari begärt kommunernas utlåtanden över utredningen ”En 
livskraftig kommun- och servicestruktur” gjord av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens 
struktur. Utlåtande begärs dessutom om totalrevisionerna av kommunallagen och statsan-
delssystemet som ska inledas samt den redan pågående utvärderingen av kommunernas 
uppgifter. 
 
Utlåtandet ska ges i elektronisk form som svar på vissa ställda frågor senast fredagen den 
13 april. Utlåtandet bör ges av kommunfullmäktige. 
 
Strukturarbetsgruppens förslag utgår från regeringsprogrammet för statsminister Katainens 
regering om att genomföra en rikstäckande kommunreform som syftar till att skapa en livs-
kraftig kommunstruktur som baserar sig på starka primärkommuner. En stark primärkommun 
består enligt regeringsprogrammet av naturliga pendlingsområden och den är tillräckligt stor 
för att själv kunna ansvara för den grundläggande servicen, exklusive krävande specialiserad 
sjukvård och krävande tjänster inom socialvården. Regeringen ska enligt regeringsprogram-
met styra framskridningen av kommunreformen och inleda en rikstäckande utredning över 
ändamålsenliga kommun- och servicestrukturer för varje enskilt område. En strukturlag som 
ska beredas på basis av utredningen kommer att ersätta KSSR-ramlagen. 
 
Arbetsgruppen hade som mål att bereda en i regeringsprogrammet avsedd utredning över 
ändamålsenliga kommun- och servicestrukturer för varje enskilt område. Arbetsgruppen skul-
le utarbeta förslagen till kriterier och genomförandesätt för reformen på ett sådant sätt att 
regeringen utgående från dem kunde fastslå noggrannare kriterier för och framskridningen 
av reformen. Förslaget presenteras även i kartform. 
 
Arbetsgruppen överlämnade sin utredning till förvaltnings- och kommunministern den 8 feb-
ruari 2012. Utredningen består av två delar. I utredningsdelen, som omfattar 247 sidor, be-
skrivs tidigare reformer, behoven och målen för reformen, villkoren som ställs av grundlagen, 
infallsvinklarna på reformen, genomföringssätten samt förändringsstödet. I andra delen, Re-
gional granskning, på 115 sidor, presenteras de landskapsvisa förslagen till kommun- och 
servicestrukturer. Arbetet har presenterats på 18 regionala hörandetillställningar. Medlem-
marna i den av fullmäktige utsedda kommunreformgruppen har deltagit antingen i Kaustby 
22.2 eller Vasa 23.2. Rapporten finns att tillgå på Finansministeriets hemsida 
http://vm.fi/vm/sv/01_startsida/index.jsp . 
 
Kommunreformgruppen har på de två senaste mötena gått igenom förslagen till svar på mi-
nisteriets frågor. Ett PM med svarsblankett har sammanställts över utredningen. 
 
Kommunreformen har förutom kommunstrukturreformen även ett samband med totalrevisio-
nen av kommunallagen, förnyandet av statsandelssystemet samt utvärderingen av kommu-
nens uppgifter. 
 
Finansministeriet ber Kronoby kommun att yttra sig över två sakhelheter: 
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I. Utredningen som gjorts av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur 
II. Andra reformer som har samband med kommunreformen. 

 
Svar på Finansministeriets frågor framgår av bifogat PM.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att      svaren på Finansministeriets frågor godkänns.  
 
Under en lång diskussion där frågeformuläret gås igenom punkt för punkt föreslår Elisabeth 
Hagström att under 2. Delen sid.4 gällande utvecklande av näringslivet att andra delen av 
meningen i andra stycket om antalet nystartade företag tas bort. Marina Furubacka stöder 
förslaget. Carl-Johan Enroth stöder beredningens förslag. Sedan diskussionen till denna del 
avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. 
Han förelår att detta görs med namnupprop så att den som stöder kommundirektörens för-
slag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid om-
röstningen avgavs 4 ja-röster (Byggmästar, Hongell, Enroth, Lindgren) och 4 nej-röster (Myl-
lymäki, Furubacka, Hagström, Sandvik). Med ordförandens röst som avgörande godkändes 
kommundirektörens förslag. Vid genomgången av frågan under p. 2 sid. 8 föreslår Elisabeth 
Hagström att styrelsen ska svara ”Ja” på frågan om kommunen är beredd att delta i en av 
ministeriet inledd och finansierad särskild kommunindelningsutredning som föreslås av ar-
betsgruppen. Tapani Myllymäki understöder förslaget medan Liane Byggmästar stöder 
kommundirektörens förslag. När diskussionen om denna punkt avslutats konstaterar ordfö-
randen att det finns två förslag och att omröstning bör hållas. Han föreslår att denna sker 
med namnupprop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som 
stöder Hagströms förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 2 ja-röster 
(Byggmästar, Lindgren), 5 nej-röster (Myllymäki, Furubacka, Hagström, Sandvik, Enroth) och 
en nedlagd (Hongell). Hagströms förslag segrade och svaret ändras enligt detta. Vid diskus-
sionen om följdfrågan gällande inom vilket område man kunde förrätta utredningen föreslår 
Elisabeth Hagström med understöd av Tapani Myllymäki att svaret här är Karleby stad. Mari-
na Furubacka föreslår att utredningar görs om båda alternativen, frågan besvaras med Kar-
leby stad och Jakobstadsregionen, vilket stöds av Liane Byggmästar. Ordföranden konstate-
rar sedan denna diskussion avslutats att det finns två förslag och att omröstning med namn-
upprop verkställs, så att Hagströms förslag besvaras med ”ja” och Furubackas med ”nej, 
vilket godkändes. Då vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Myllymäki, Hagström, Sandvik) 
och 5 nej-röster (Byggmästar, Furubacka, Hongell, Enroth, Lindgren) beslöt styrelsen enligt 
Furubackas förslag.  På sidan 11 5. Del: Förändringsstöd intogs enhälligt en skrivelse om 
medel för utvecklande av två förvaltningsspråk. Under genomgången av 4 Del sid. 15: Ytter-
ligare aspekter intogs på förslag av Elisabeth Hagström och understött av Marina Furubacka 
en mening om att språkliga olägenheter bör lösas med två förvaltningsspråk. Tapani Mylly-
mäki föreslog att i texten under sista stycket tas bisatsen ”som självständig kommun” bort. 
Förslaget vann inte understöd och förföll. Styrelsen kompletterade enhälligt svaret med ett 
stycke om tredje sektorns betydelse. 
Frågeformuläret rättas enligt ovanstående beslut och bifogas som Bilaga 1/103 § av 
2.4.2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att               svaren på Finansministeriets frågor godkänns enligt bilagan. 
__________  
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Dnr: KST 88/2011 
 
 
104 §.       PLANER      Ändring och utvidgning av detaljplanen vid Lyttsbacka, Terjärv.  

Ikraftträdande. 

Planläggaren: 
Kommunfullmäktige godkände ändring och utvidgning av detaljplanen för Södra Lyttsbacka 
16.2.2012 § 4. Under besvärstiden har ett besvär inlämnats till förvaltningsdomstolen i Vasa. 
Besväret som inlämnades var begränsat till att gälla en tomt i kv. 53. Tomterna i kvarter 53 är 
helt i privat ägo.   
Med stöd av MBL 201 § är det möjligt att fastställa en detaljplan till de delar den inte berörs 
av besvär. 
 
Markanvändnings- och bygglagens § 201: 
”………. Kommunstyrelsen kan efter besvärstidens utgång bestämma att en generalplan eller detalj-
plan innan den har vunnit laga kraft ska träda i kraft för den del av planområdet som besvären eller 
rättelseuppmaningen inte kan anses gälla. Kommunen ska utan dröjsmål delge ändringssökandena 
och besvärsinstansen samt, om beslutet gäller en plan som är föremål för rättelseuppmaning, även 
närings-, trafik- och miljöcentralen beslutet. 
Besvärsinstansen kan förbjuda att beslutet verkställs. 
Om en myndighet med stöd av 195 § har gett en rättelseuppmaning som gäller beslutet att godkänna 
planen, avbryts verkställigheten av planen till dess kommunfullmäktige har fattat ett nytt beslut i saken, 
om inte kommunstyrelsen med stöd av 1 mom. har bestämt att en del av planen ska träda i kraft.” 
 
Enligt MBL 201 § kan man konstatera att detaljplanen vinner laga kraft till övriga delar ifall 
inte förvaltningsdomstolen förbjuder att beslutet verkställs enligt Bilaga 1/104 § av 2.4.2012 
så att hela kvarter 53 lämnas utan ikraftträdande. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ändringen och utvidgningen av detaljplanen för Södra Lytts-
backa, Terjärv, träder i kraft förutom på det område som berörs av besvär, kvarter 53. Då 
besväret gällde tomtindelningen i kvarteret lämnas hela kvarter 53 utan ikraftträdande.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 112/2011 
 
 
105 §.   PLANER     Godkänna ändring av stranddelgeneralplanen över sjöområdena vid 

Nedervetil, Emmes Storträsket och Laiskaniemi 

Planläggaren: 
Kommunstyrelsen beslöt 19.9.2011 § 201 och § 202 att påbörja en ändring av stranddelge-
neralplanen så att en byggrätt flyttas från Myngenniemi (Laiskaniemi) mot Nousuviken inom 
samma lägenhet, samt att vid Emmes Storträskets södra del utreds möjligheten att uppföra 
mindre övernattningsstugor på två tomter som har byggrätt. Emmes Retreat Öb äger tomter-
na. 
I planen dimensioneras inga nya byggrätter. Stranddelgeneralplanen för Nedervetil sjöarna 
blev godkänd 12.6.2003. 
 
Då byggrätten flyttas vid Myngenniemi förändras inte naturvärdena. Samma skogstyp finns 
på båda ställen. Enligt naturinventeringen finns här inget som är hänsynskrävande. 
 
Vid södra Emmes Storträsket har två fritidstomter ändrats till ett område för turistanläggning-
ar där miljön bevaras (RM-1). Området är avsett för en stugby med retreatverksamhet. Em-
mes Retreat Öb:s verksamhetsidé går ut på att erbjuda möjlighet till avkoppling i naturskön, 
orörd miljö. 
Byggrätten har angetts till 330 m2. Strandområdet förblir i gemensamt bruk för stugbyns stu-
gor. Stugornas våningsyta får vara högst 25 m2 och max. 9 övernattningsstugor får byggas 
på området. Här betonas särskild hänsyn till placeringen och utformningen av stugorna på 
grund av de naturvärden som finns på området. I den gällande planen finns det en dalsänka 
mellan de två byggrätterna och enligt situationsplanen planeras denna dalsänka att lämnas i 
naturtillstånd och på så sätt beakta de naturvärden som omnämns i naturinventeringen. Tan-
ken med dessa retreatstugor är just att man skall vara i harmoni med naturen och att stugor-
na skall placeras i naturen som om man släppt ner dem från luften. En stuga har man t.ex. 
tänkt placera uppe bland träden. Små stigar skall endast byggas till dessa stugor. 
Bestämmelserna i planen torde vara tillräckliga för att förhindra att området byggs ut så att 
naturvärdena tar skada, även ifall ägarbyte skulle ske i framtiden. En huvudbyggnad på 100 
m2 och en bastu på 20 m2 har redan uppförts på den ena tomtplatsen. 
 
Planen har varit två gånger till allmänt påseende och inga anmärkningar har inkommit. 
Miljönämnden har behandlat planen vid sitt möte den 7 februari 2012 och har inget att an-
märka.  
Sökandena, Gunnar Slottes dödsbo samt Emmes Retreat Öb, bör enligt styrelsens beslut stå 
för planerings- och kungörelsekostnaderna.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
att        godkänna planändringen i enlighet med planekartan och beskrivningen. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________  
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Dnr: KST 5/2012 
 
 
106 §.   PLANER   Vasa Förvaltningsdomstols begäran om utlåtande över Olav Fagernäs 

besvär gällande detaljplanen vid Lyttsbacka, Terjärv 

Planläggaren: 
Ett besvär har inlämnats till Vasa Förvaltningsdomstol angående fullmäktiges beslut 
16.2.2012 § 4 gällande godkännandet av detaljplanen vid Lyttsbacka, Terjärv. Det är Olav 
Fagernäs som lämnat in besvärskrift i ärendet. Förvaltningsdomstolens begäran och besvä-
ret framgår av Bilaga 1/106 § av 2.4.2012.  
Fagernäs yrkar på att beslutet hävs och att ingen ny gränsdragning utförs där man ritar in en 
och en halv tomt på hans markområde mot sjösidan. Han vill att hans tomt skall vara som 
rågränserna är idag och att det inte ritas in en tomt mellan hans område och grannlägenhe-
ten. Han är medveten om att tomten inte sträcker sig upp till vägen men kan tänka sig att 
köpa denna remsa av nuvarande markägare. 
Olav Fagernäs anmärkte mot planen då den var till påseende och kommunstyrelsen och 
fullmäktige behandlade denna anmärkning. 
Kommunfullmäktige avslog Fagernäs besvär men beslöt att justera den nya tomtgränsen mot 
sjön så att den går 4 m från hans fritidshus. Detta justerades på planekartan och kartbilagan 
samt protokollsutdrag sändes till Fagernäs. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen yrkar på att Olav Fagernäs besvär förkastas och att kommunfullmäktiges 
vinner laga kraft  med följande motiveringar:  

- den nuvarande gränsdragningen i terrängen följer nyskiftet från år 1969 men då man 
uppgör en ny detaljplan så är det för att kunna styra den framtida utvecklingen på om-
rådet och då är bostadstomter eftertraktade på detta område.  

- tomtindelningen är inte för smal då Fagernäs tomt där han har sin fritidstuga (tomt 4 i 
kvarter 53) är 40 meter bred. 

- elstolpen på fel sida av tomtgränsen får vara kvar tills elledningen behöver flyttas eller 
grävas ner.  

- i övrigt hänvisas till den text som finns i fullmäktiges beslut 16.2.2012 § 4 angående 
Fagernäs anmärkning. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 49/2012 
 
 
107 §. TOMTER  Fastställande av tomtpriser för Fiskarholmen och Södra Lyttsbacka 

Planläggaren: 
Kommunfullmäktige godkände 16.2.2012 detaljplanerna för Fiskarholmen och Södra Lytts-
backa. Här har kommunen nya bostadstomtområden där tomtpriset inte ännu har fastställts. 
Tomtpriserna för kommunens bostadstomter är för närvarande 2,90 €/m2. För tre tomter invid 
ån på Pelostranden i Nedervetil, är priset fastställt till 5 €/m2.  På bostadsmässan, där nu 
aktuella tomtområden förevisades, talades som riktgivande om priser på 3,50 €/m2 för Lytts-
backa och 4,00 €/ m2 för Fiskarholmen. 
Det är kommunfullmäktige som skall fastställa tomtpriserna. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  priset för tomterna 2, 3, 4 i kv. 51 och 3, 4, 5 i kv. 52 på det nya bostadsområdet 

vid Södra Lyttsbacka fastställs till 3,50 €/m2 och för det nya bostadsområdet vid 
Fiskarholmen till 4 €/m2. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 19/2012 
 
 
108 §. FÖRVALTNING   Enkät gällanden kommunens inriktning; rättelseyrkande 

Kst 27.2.2012, § 56: 
Kommunsekreteraren/Kommundirektören: 
På styrelsens två senaste möten har John-Erik Sandvik påtalat behov av en enkät gällande kommu-
nens inriktning. Elisabeth Hagström inlämnade 6.2.2012 § 12 ett initiativ i samma ärende med påpe-
kande om att Kronoby kommun bör göra en enkät för att höra folkets vilja gällande kommunens inrikt-
ning vid en eventuell kommande kommunsammanslagning. 
 
Den statliga strukturgruppen för kommunalförvaltningen har 8.2.2012 publicerat utredningen ”En livs-
kraftig kommun- och servicestruktur”.  Gruppens arbete presenteras och kommunerna hörs vid regio-
nala tillställningar under februari-mars och utlåtande ska ges senast fredagen den 13 april.  
Enligt rapporten skulle Kronoby få välja mellan en fusion med kommunerna inom Jakobstadsregionen 
eller med Karleby som föreslås fusioneras med samtliga kommuner inom Mellersta Österbottens land-
skap.  
Utlåtandet bör ges av fullmäktige antingen v. 14 eller senast i början av v. 15. Beredningen till styrel-
sens förslag till svar på frågorna bör ske föregående vecka. Den strama tidtabellen gör det inte möjligt 
att genomföra en enkät som skulle ge svar på invånarnas åsikter om samarbetsinriktning. En god 
enkät kräver väl genomtänkta frågor för att fylla sitt behov. Då det i dagens läge är synnerligen oklart 
om kommunfusioner kommer att ske enligt rapportens förslag är tidpunkten inte den rätta. Redan sät-
tet för genomförande av en enkät kräver diskussion. Skall den ske i form av en totalundersökning 
bland alla röstberättigade, till och med ännu yngre eller bland ett urval och i så fall hur stort och på 
vilka kriterier väljs dessa ut? Skall undersökningen göras i egen regi eller som köptjänst? Frågorna bör 
finnas på båda språken. Anslag finns inte budgeterat.   
 
Resultaten från den opinionsundersökning som genomfördes på vårvintern 2007 i samarbete med 
Institutet för finlandssvensk samhällsforskning bland 1 500 slumpmässigt utvalda kronobybor kunde i 
detta skede tjäna som riktgivande för dagens diskussioner.  
 
Kommunstyrelsen torde med beaktande av den pågående utredningen om kommunstrukturen, där 
många frågor är helt öppna såväl regionalt som nationellt, konstatera att den riktiga tidpunkten för en 
enkät inte är våren 2012. Under den aftonskola som fullmäktige höll 16.2.2012 framfördes denna syn-
punkt tydligt. Om den situation uppstår att Kronoby kommun kommer att ingå i ett utredningsområde 
kommer eventuellt en folkomröstning att bli aktuell inom det ramverk som gäller för utredningsman-
nens arbete. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen besluter att i detta skede inte genomföra någon enkät gällande kommunens inrikt-
ning. 
  
Under en ingående diskussion föreslår John-Erik Sandvik att en enkät genomförs redan i detta skede 
och att en arbetsgrupp med 5-6 medlemmar tillsätts för att utforma frågor och föreslå tidtabell. Peter 
Albäck stöder förslaget. Susanne Hongell anser att det är för tidigt att genomföra någon enkät då ing-
en vet hur reformen går vidare.  Hans-Erik Lindgren föreslår att kommunreformgruppen kunde fungera 
som arbetsgrupp såframt förslaget om genomförande av enkät vinner i omröstningen. Stefan Dahlvik 
understöder Lindgrens förslag. 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och att omröstningar 
bör verkställas. Han föreslår att i första skedet röstas om genomförande av enkät eller ej i detta skede 
så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Sandviks förslag 
röstar ”nej”. Vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Hongell, Lindgren) och 5 nej-
röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr) och styrelsen beslöt att enkät genomförs. I 
andra omgången ställdes så Lindgrens förslag om att kommunreformgruppen fungerar som arbets-



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
2.4.2012 

 
 
Sida 
6/147 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

10.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

grupp mot Sandviks förslag om skild arbetsgrupp. Lindgrens förslag besvaras med ”ja” och Sandviks 
förslag med ”nej”.  Vid omröstningen fick Lindgrens förslag 4 röster (Byggmästar, Dahlvik, Hongell, 
Lindgren) och Sandviks förslag 5 röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr). Styrelsen 
beslöt att en ny arbetsgrupp utses. 
Mötet ajournerades för en förhandlingspaus. Sedan diskussionen återupptogs föreslogs som med-
lemmar i gruppen Peter Albäck, Marina Furubacka, Elisabeth Hagström, Susanne Hongell, Stefan 
Högnabba, Hans-Erik Lindgren och Kerstin Myrskog (sekreterare). 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning genomföra en enkät om kommunens inriktning och utsåg en 
arbetsgrupp för att ge förslag till frågor och tidtabell. Arbetsgruppen består av Peter Albäck (samman-
kallare), Marina Furubacka, Elisabeth Hagström Susanne Hongell, Stefan Högnabba, Hans-Erik Lind-
gren och Kerstin Myrskog (sekreterare). 
 
Liane Byggmästar, Stefan Dahlvik, Susanne Hongell och Hans-Erik Lindgren reserverade sig mot 
beslutet och inlämnade före justeringen en skriftlig reservation. 
__________ 
  
Kst 2.4.2012: 
Jan-Erik Granqvist, Märta Lybäck och Bengt-Johan Skullbacka har den 16 mars i egenskap 
av kommuninvånare, inlämnat rättelseyrkande, Bilaga 1/108 § av 2.4.2012 över kommunsty-
relsens beslut 27.2.2012 § 56 om invånarenkät. 
Protokollet var framlagt till påseende den 6 mars och rättelseyrkandet är inlämnat inom laga 
tid. 
I rättelseyrkandet krävs att beslutet upphävs då det inte följer fullmäktiges enhälliga beslut 
om fortsatt självständighet, det i detta skede inte finns förutsättningar att presentera alterna-
tiv för en undersökning och anslag inte finns budgeterat. 
I rättelseyrkandet framförs yrkande om ändamålsenlighet, det vill säga att styrelsens beslut 
om enkät inte är motiverad på grund av att fullmäktige fattat ett enhälligt beslut om självstän-
dighet och att en enkät kan jämställas med en folkomröstning då den berör alla röstberätti-
gade invånare. 
 
Allmänt kan konstateras att beslutet tillkom i strid mot bestämmelserna i KomL § 59 då om-
röstningsförslaget gjordes i oriktig ordning. Beredarens förslag ställdes inte mot motförslaget 
i sista omröstningen (Hänvisning: Hannus, Hallberg Kuntalaki s. 511). 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Styrelsen konstaterar att beslutet 27.2.2012 § 56 tillkom i oriktig ordning på grund av ett fel i 
röstningsförfarandet men att rättelseyrkandet i sig enbart tar ställning till huruvida styrelsens 
beslut är i överensstämmelse med kommunfullmäktiges budget- och strategibeslut och full-
mäktiges rätt att fatta beslut om folkomröstning och att denna fråga inte löses genom rättel-
seyrkande utan avgörs av fullmäktige varför rättelseyrkandet förkastas.  
 
 
Under diskussionen föreslår Liane Byggmästar att kommunstyrelsen godkänner rättelseyr-
kandet i enlighet med de motiveringar som framförs av Jan-Erik Granqvist m.fl. med hänvis-
ning till att beslutet att utföra en enkätundersökning omfattande alla röstberättigade inte be-
aktar fullmäktiges vilja och avsikt enligt Strategiplan 2015. Dessutom konstaterar kommun-
styrelsen att beslutet 27.2.2012 § 56 tillkom i oriktig ordning på grund av ett fel i röstningsför-
farandet. Detta förslag stöds av Hans-Erik Lindgren. John-Erik Sandvik stöder kommundirek-
törens förslag gällande senare delen så att styrelsen konstaterar att rättelseyrkandet enbart 
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tar ställning till huruvida styrelsens beslut är i överensstämmelse med kommunfullmäktiges 
budget- och strategibeslut och fullmäktiges rätt att fatta beslut om folkomröstning och att 
denna fråga inte löses genom rättelseyrkande utan avgörs av fullmäktige varför rättelseyr-
kandet förkastas. Marina Furubacka stöder Sandviks förslag. 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att dessa sker med namnupprop så att i första om-
gången ställs Sandviks förslag som besvaras med ”ja” mot Byggmästars förslag som blir 
”nej”. I andra omgången röstas om kommundirektörens förslag som är ”ja” mot det segrande 
förlaget som är ”nej”. Omröstningspropositionen godkändes. I första om röstningen avgavs 6 
ja-röster (Myllymäki, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Enroth) och 2 nej-röster 
(Byggmästar, Lindgren) och i andra omröstningen 2 ja-röster för kommundirektörens förslag 
(Byggmästar, Lindgren) och 6 nej-röster för Sandviks förslag (Myllymäki, Furubacka, Hag-
ström, Hongell, Sandvik, Enroth). 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning konstatera att rättelseyrkandet enbart tar 
ställning till huruvida styrelsens beslut är i överensstämmelse med kommunfullmäkti-
ges budget- och strategibeslut och fullmäktiges rätt att fatta beslut om folkomröstning 
och att denna fråga inte löses genom rättelseyrkande utan avgörs av fullmäktige var-
för rättelseyrkandet förkastas.  
__________ 
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Dnr: KST 42/2012 
 
 
109 §.     MOTIONER     Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot verkställande av 

enkäten gällande kommunen inriktning 

Kommunsekreteraren: 
Bernt Storbacka med flere inlämnade på fullmäktiges möte 22.3 en motion där kommunfull-
mäktige uppmanas vidta åtgärder mot verkställande av den enkät styrelsen 27.2.2012 § 56 
beslöt om. 
I motionen sägs att beslutet strider mot strategiplanen, att fullmäktige bör besluta om ett så 
stort ärende, att fullmäktige redan utsett en arbetsgrupp för kommunreformen, att kännedom 
inte finns om olika alternativ, att den rent anslagsmässigt kräver fullmäktigebeslut och möj-
ligheter att ordna en folkomröstning utan kostnader bör övervägas. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att        som svar på motionen gällande enkät hänvisas till tidigare beredning och beslut  i 

kommunstyrelsen 27.2.2012 § 56 och konstateras 
att        verkställigheten av styrelsens besluts uppskjuts till dess att motionen behandlats i 

fullmäktige. 
 
 
Elisabeth Hagström inleder diskussionen med att föreslå att frågan bordläggs tills efter en-
kätgruppens nästa möte. John-Erik Sandvik stöder en bordläggning. Ordföranden avbryter 
diskussionen för att utreda om förslaget vinner understöd. Detta sker genom namnupprop så 
att den som stöder fortsatt behandling röstar ”ja” och den som stöder bordläggning röstar 
”nej”, vilket godkändes. Då vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Hongell, Lind-
gren) och 5 nej-röster (Myllymäki, Furubacka, Hagström, Sandvik, Enroth) bordläggs frågan. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att frågan bordläggs. 
__________ 
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Dnr: KST 43/2012 
 
 
110 §. BORGEN   Återlämnande av motsäkerhet till Kronoby Energiandelslag 

 
Ekonomichefen: 
Kommunfullmäktige beviljade 30.6.1999 Kronoby Energiandelslag borgen för två lån om 
sammanlagt 1 100 000 mark (185 006,71 €) i OKO-Investeringsbanken (f.n. Pohjola Bank 
Abp) för uppförande av värmecentral i Kronoby centrum. Som motsäkerhet fick kommunen 5 
st pantbrev á 200 000 mark med nummer 1188-1192 samt 1 st pantbrev á 100 000 mark 
med nummer 1193. Av dessa pantbrev har nummer 1188, 1190 och 1192 återlämnats (kst 
29.6.2009 § 222, kst 20.10.2003 § 291, kst 13.11.2006 § 294). Kommunstyrelsen beslöt 
18.10.2010 § 246 att pantbrev nummer 1193 á 100 000 mark återlämnas till Energiandelsla-
get. Detta finns fortsättningsvis hos kommunen, då energiandelslaget inte haft behov av att 
utnyttja detsamma. Pantbrev 1193 återlämnas nu enligt ansökan. Som motsäkerhet för lånet 
finns därefter hos kommunen 2 st pantbrev á 200 000 mark (33 637,59 €/st), sammanlagt 
67 275,18 €. Av nämnda borgenslån återstår 1.3.2012   38 281,21 €. 
 
Kommunfullmäktige beviljade 12.6.2003 § 47 Kronoby Energiandelslag borgen för två lån om 
sammanlagt 93 200 € (80 000 + 13 200 €). Som motsäkerhet fick kommunen 2 st pantbrev á 
40 000 € med nummer 6653 och 6654. Av nämnda borgenslån återstår 1.3.2012  37 333,20 
€. Energiandelslaget anhåller om att kommunen återlämnar ett av nämnda pantbrev á 
40 000 €.  Kvar hos kommunen blir 1 st pantbrev á 40 000 €.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att pantbrev nr 6653 á 40 000 € återlämnas till Kronoby Ener-
giandelslag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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111 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 20.3 
- styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservi-

ce 19.3 
- Optima samkommunstyrelse 20.2 
- landskapsstyrelsen för Mellersta Österbottens förbund 26.3 
- arbetsplatsmöte vid tillbyggnad och sanering av Kronoby hälsostation 27.3 

 
KD:S FÖRSLAG: 

 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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Dnr: KST 52/2012 
 
 
112 §. INITIATIV     Elisabeth Hagströms initiativ om byggande med kommunal borgen 

 
Elisabeth Hagström inlämnade följande skriftliga initiativ: 
 
”Initiativ 
 
Bygga med kommunal borgen 
 
Kronoby kommun bör ta initiativ till att socialnämndens svenska sektion i Karleby utreder nya 
lösningar med Nedervetil pensionärshemsförenings projekt nya Myrbo. 
 
Då nekande svar erhållits från ara bör byggandet nu ske med kommunalborgen. De villkor 
som man kommit överens om 2011 vid anhållandet av Ara-bidraget skall fortsättningsvis 
kvarstå. 
 

- Verksamheten ska bedrivas av Karleby stad. 
 

- Nedervetil pensionärshemsförening skulle endast stå som ägare och hyresgivare. 
 

- Om Nedervetil pensionärshemsförening ställer sig nekande till samarbete bör man ut-
reda med andra om byggandet. 

 
Elisabeth Hagström 
2/4 2012 
 
ELISABETH HAGSTRÖM” 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet sänds till social- och hälsovårdsnämnden. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta 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: 103, 105-107, 109, 112 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer:  104, 110 
 
 
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:  104, 110 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Kommunalbesvär, paragrafer            108 
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. 
 
 


