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148 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 16 maj 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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149 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Marina Furubacka och Ossian Wassborr till protokolljusterare. Pro-
tokollet justeras den 23 maj 2012.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Marina Furubacka och Ossian Wassborr till protokolljustera-
re. 
__________ 
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150 §. GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 
__________ 
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151 §. KOMMUNSTYRELSEN   Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
Kommundirektören informerade styrelsen om aktuella frågor inom social- och hälsovården 
såsom avtalet med Attendo Terveyspalvelut Oy, ekonomisk rapport 1.1–30.4, MÖCS:s an-
vändning, veteranstädningen och systemet med butikskasse. 
 
BESLUT: 
 
Informationen antecknades för kännedom. 
__________ 
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152 §. 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 8.5 
- tekniska nämnden 9.5 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 63/2012 
 
 
153 §.   SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD  Svenska sektionens begäran om utlåtande över avtal 

med Föreningen pensionärshemmet i Terjärv r.f. / 
Backebo 

Kommunsekreteraren: 
Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har 17.4.2012 § 43 behandlat frågan om 
ingående av nytt avtal med Föreningen pensionärshemmet i Terjärv r.f. för effektiverat servi-
ceboende för dementa vid Backebo. Föreningens nybygge omfattar sammanlagt 18 platser 
varav 9 flyttas från nuvarande ställe och 9 kommer till. Avtal för nio platser finns för tiden 
1.1.2011–31.12.2014.  
Förhandlingar om ibruktagande av utrymmena har förts mellan representanter för social- och 
hälsovårdsväsendet och föreningen. 
Sektionen remitterade ärendet för ny beredning, för klarläggande av tilläggskostnaderna 
samt för ställningstagande av kommunstyrelsen om tilläggskostnaderna. Sektionen föreslog 
samtidigt att Maija Juola, servicedirektören för äldreomsorgen inkallas till mötet för närmare 
information. 
 
Maija Juola är närvarande under behandlingen av frågan. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förutsätter att avtalet ingås enligt överenskomna principer och inom befint-
liga budgetramar. 
 
Maija Juola inledde frågans behandling med att ingående presentera situationen och eko-
nomiska kalkyler. 
Under diskussionen föreslår Liane Byggmästar att avtalen gällande hemvård i pensionärs-
hemsföreningarnas hyresboenden förlängs till och med 31.12.2012. Förslaget vann inte un-
derstöd och förföll. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter ingående diskussion omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 52/2012 
 
 
154 §. INITIATIV     Elisabeth Hagströms initiativ om byggande med kommunal borgen 

Kst 2.4.2012 § 112: 
Kommunsekreteraren: 
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 lösning-
ar 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 utreda 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. 
___________  
 
Kst 21.5: 
Kommunsekreteraren: 
Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har 17.4.2012 § 42 behandlat frågan om 
serviceboende i Nedervetil med anledning av ARA:s nekande beslut till understöd och lån. 
Servicedirektören för äldreomsorgen gavs vägkost för ärendets vidare beredning för att man 
också för de äldre i Nedervetil ska kunna trygga tjänster i enlighet med strategin för äldreom-
sorgen. Sektionen beslöt även att föra förhandlingar med pensionärshemsföreningen i Ne-
dervetil för att utreda frågan och att den bör beredas enligt samma principer som för motsva-
rande enheter i Kronoby och Terjärv.  
Sektionens beslut kan antecknas som svar på Hagströms initiativ.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektions beslut om serviceboende i Nedervetil 
antecknas som svar på Elisabeth Hagströms initiativ. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 122/2009 
 
 
155 §.   KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONERNA    Rapport av expertgruppen för utvärdering av 

ISS:s verksamhet 

Kst 22.8.2011 § 173: 
Kommunstyrelsen beslöt 6.6.2011 § 146 att optionen i avtalet med ISS Palvelut Oy om köp av köks- 
och städfunktioner utnyttjas med ett år, så att avtalet är i kraft till 31.7.2013. I beslutet påtalades sam-
tidigt att tidschema bör uppgöras i snabb ordning för hur arbetsgruppens förslag till expertgrupp och 
andra åtgärder ska omsättas i praktiken. 
Då avtalet med ISS trätt i kraft till alla delar först under våren 2011 och då utvärderingen av verksam-
hetens kostnads- och kvalitetsmässiga konsekvenser därför låter sig göras först efter ca 6 månaders 
erfarenheter är det inte motiverat att omedelbart anlita en expertgrupp. Den kvalitativa och kostnads-
mässiga uppföljningen görs under hösten i första hand inom de organ som enligt avtalet finns tillsatta. 
Under hösten 2011 kommer samkommunerna och primärkommunerna inom regionen att ta ställning 
till stödfunktioner där bland annat köks- och städfunktionerna ingår. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen tillsätter en expertgrupp senast i januari 2012 som utvärderar verksamheten i Kro-
noby för avtalsperioden som förlupit och ger expertgruppen en sammansättning där också andra or-
ganisationers erfarenheter utnyttjas. 
Expertgruppen presenterar sin analys senast i april 2012. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
Kst 23.1.2012: 
Kommunstyrelsen tillsatte 22.6.2009 § 213 uppföljningsgrupp för ISS avtalet, vilken granskades 
7.2.2011 § 42 och består nu av rektor Tom Forsström, dagvårdsledare Yvonne Rönnqvist, Karleby 
stads representant Kerstin Wallis, ordförande, byggnadsingenjör Bernt Slotte, styrelsens representant 
Marina Furubacka och personalsekreterare Sissi Brännbacka som gruppens koordinator.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen tillsätter en expertgrupp som utvärderar verksamheten i Kronoby för avtalsperioden 
som förlupit bestående av uppföljningsgruppen för ISS-avtalet kompletterad med en förtroendevald till 
och inkallad expert från värdkommunen Karleby.  
Expertgruppen presenterar sin analys senast i april 2012. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslaget tillsätta en expertgrupp att utvärdera ISS verksam-
het i Kronoby för avtalsperioden som förlupit bestående av rektor Tom Forsström, dagvårdsledare 
Yvonne Rönnqvist, Karleby stads representant Kerstin Wallis, byggnadsingenjör Bernt Slotte, styrel-
sens representant Marina Furubacka, svenska sektionens ordförande/medlem i social- och hälso-
vårdsnämnden Bernt Storbacka och personalsekreterare Sissi Brännbacka som gruppens samman-
kallare.  
Expertgruppen presenterar sin analys senast i april 2012. 
__________  
 
Kst 21.5.2012: 
Kommunsekreteraren: 
Arbetsgruppen har 27.4 inlämnat sin rapport, Bilaga 1/155 § av 21.5.2012. Gruppen har hållit 
3 möten. Ulla Forsbacka har ersatt tjänstlediga Kerstin Wallis. 
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Av utvärderingen framgår att serviceavtalet och tilläggsavtalen följts. Tilläggsavtal har gjorts 
delvis för att höja kvalitet eller nivå på servicen, delvis på grund av utökad verksamhet. 
Feedbacksystemet har fungerat och inga avvikelser från avtalet har konstaterats under av-
talsperioden. Gruppen anser att logistiken kring matservicen för äldre hemmaboende klienter 
kunde förbättras. 
 
Expertgruppen föreslår för kommunstyrelsen att den option som ingår i nuvarande avtal med 
ISS antas och att styrelsen under återstoden av avtalsperioden tillsätter en uppföljnings-
grupp, bestående av tjänsteinnehavare och förtroendevalda för att diskutera service- och 
kvalitetsnivån och förbereda en ny upphandling av köks- och städfunktioner när nuvarande 
avtalsperiod löper ut. 
 
Avtalstiden för det avtal som godkändes 22.6.2009 § 213 gällande köksfunktionerna och 
10.1.2011 gällande städningen efter marknadsdomstolens utslag, är 1.8.2009–31.7.2012 
med en option om 1+1 år.  
Kommunstyrelsen beslöt 6.6.2011 § 146 utnyttja optionen med ett år så att det är i kraft till 
31.7.2013. Beslut om optionens andra år för tiden 1.8.2013–31.7.2014  bör tas inom juni 
2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar att expertgruppen för utvärdering av ISS:s verksamhet inlämnat 
rapport och arbetsgruppen härmed beviljas befrielse från sitt uppdrag. 
Kommunstyrelsen fattar beslut om och godkänner utnyttjande av den andra optionsperioden 
så att avtalet förlängs till 31.7.2014. 
Kommunstyrelsen inleder beredningen av fortsättning från 1.8.2014 under hösten 2013 i 
samband med budgetarbetet för 2014. I beredningen bör då beaktas minst tre alternativ; 
köptjänster, produktion i egen regi och interkommunalt samarbete kring stödfunktionerna.  
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslaget anteckna att expertgruppen för ut-
värdering av ISS:s verksamhet inlämnat rapport och arbetsgruppen härmed beviljas 
befrielse från sitt uppdrag. 
Kommunstyrelsen fattar beslut om och godkänner utnyttjande av den andra options-
perioden så att avtalet förlängs till 31.7.2014. 
Kommundirektören gavs i uppdrag att vid nästa möte presentera tillvägagångssätt 
och närmare tidtabell så att alternativen kan presenteras i juni 2013 för att kunna beak-
tas vid behandlingen av budgetramen för 2014. 
__________ 
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Dnr: KST 64/2012 
 
 
156 §. BILDNINGSVÄSENDET    Nytt tillstånd för medborgarinstitutet 

Bildningschefen: 
Undervisnings- och kulturministeriet inleder en förnyelse av tillstånden att driva medborgarin-
stituten. Detta sker i enlighet med de ändringar i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 
som trädde i kraft vid ingången av 2012 respektive 2011. 
 
Tillstånd att driva medborgarinstitut ändras för samtliga medborgarinstitut från och med in-
gången av 2013. Ändringen omfattar tillståndet att driva medborgarinstitut med stöd av lagen 
om fritt bildningsarbete. 
 
Rektorn för Kronoby medborgarinstitut, Tom Hansén, ansvarar för att ansökan ifylls. Bild-
ningsnämnden behandlar ärendet på sitt möte 12.6.2012. Ansökan ska skickas senast 
21.6.2012. 
 
Till ansökan ska bifogas ett principiellt beslut av huvudmannen att kommunen önskar upp-
rätthålla samma verksamhet även i fortsättningen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att    Kronoby kommun önskar fortsätta upprätthålla medborgarinstitutverksamheten 

såsom tidigare. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 19/2012 
 
 
157 §.   FÖRVALTNING   Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens slutrapport 

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 
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andra omgången ställdes så Lindgrens förslag om att kommunreformgruppen fungerar som arbets-
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 § 108: 
Jan-Erik Granqvist, Märta Lybäck och Bengt-Johan Skullbacka har den 16 mars i egenskap av kom-
muninvånare, inlämnat rättelseyrkande, Bilaga 1/108 § av 2.4.2012 över kommunstyrelsens 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 alternativ för en undersök-
ning 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 självständighet och att en 
enkät kan jämställas med en folkomröstning då den berör alla röstberättigade invånare. 
 
Allmänt kan konstateras att beslutet tillkom i strid mot bestämmelserna i KomL § 59 då omröstnings-
förslaget gjordes i oriktig ordning. Beredarens förslag ställdes inte mot motförslaget i sista omröst-
ningen (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 röstnings-
förfarandet men att rättelseyrkandet i sig enbart tar ställning till huruvida styrelsens beslut är i över-
ensstämmelse med kommunfullmäktiges budget- och strategibeslut och fullmäktiges rätt att fatta be-
slut om folkomröstning och att denna fråga inte löses genom rättelseyrkande utan avgörs av fullmäkti-
ge varför rättelseyrkandet förkastas.  
 
 
Under diskussionen föreslår Liane Byggmästar att kommunstyrelsen godkänner rättelseyrkandet i 
enlighet med de motiveringar som framförs av Jan-Erik Granqvist m.fl. med hänvisning till att beslutet 
att utföra en enkätundersökning omfattande alla röstberättigade inte beaktar fullmäktiges vilja och 
avsikt enligt Strategiplan 2015. Dessutom konstaterar kommunstyrelsen att beslutet 27.2.2012 § 56 
tillkom i oriktig ordning på grund av ett fel i röstningsförfarandet. Detta förslag stöds av Hans-Erik 
Lindgren. John-Erik Sandvik stöder kommundirektörens förslag gällande senare delen så att styrelsen 
konstaterar att rättelseyrkandet enbart tar ställning till huruvida styrelsens beslut är i överensstämmel-
se med kommunfullmäktiges budget- och strategibeslut och fullmäktiges rätt att fatta beslut om folk-
omröstning och att denna fråga inte löses genom rättelseyrkande utan avgörs av fullmäktige varför 
rättelseyrkandet förkastas. Marina Furubacka stöder Sandviks förslag. 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och att omröstning bör 
verkställas. Han föreslår att dessa sker med namnupprop så att i första omgången ställs Sandviks 
förslag som besvaras med ”ja” mot Byggmästars förslag som blir ”nej”. I andra omgången röstas om 
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kommundirektörens förslag som är ”ja” mot det segrande förlaget som är ”nej”. Omröstningsproposi-
tionen godkändes. I första om röstningen avgavs 6 ja-röster (Myllymäki, Furubacka, Hagström, Hong-
ell, 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, Hagström, Hongell, Sandvik, Enroth). 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning konstatera att rättelseyrkandet enbart tar ställning till huru-
vida 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 rättelseyrkan-
de utan avgörs av fullmäktige varför rättelseyrkandet förkastas.  
__________ 
 
Kst 21.5: 
Kommunsekreteraren/kommundirektören: 
Enkätgruppen har 15.5 inlämnat sin slutrapport till styrelsen, Bilaga 1/157 § av 21.5.2012. 
Marina Furubacka har fungerat som ordförande, Susanne Hongell som viceordförande och 
Kerstin Myrskog som sekreterare. Arbetsgruppen har hållit 3 möten 
 
Gruppens förslag till frågor framgår ur rapporten, liksom det faktum att gruppen inte var enig 
om tidtabellen och tog inte ställning till den. Alternativ som diskuterades var redan i vår före 
semestrarna, i augusti-september eller ännu senare sedan strukturreformen avancerat.  Ste-
fan Högnabba har antecknat avvikande åsikt med motivering att gruppens arbete strider mot 
fullmäktiges beslut om fortsatt självständighet. 
 
För enkätens genomförande har begärts offerter vilket framgår ur rapporten, liksom förslag 
till förord.  
 
På fullmäktiges aftonskola 16.2.2012 betonades att den rätta tidpunkten för en enkät inte är 
våren 2012 när statens reformförslag inte är klart. Läget har inte förändrats sedan dess. Det 
utlåtande fullmäktige gav 11.4.2012 § 24  betonade tydligt att invånarnas service säkras bäst 
i en självständig kommun som i fortsatt samarbete med sina grannar utvecklar servicen på 
invånarnas villkor i enlighet med vad kommunfullmäktige i sin strategi enhälligt slagit fast.  
Frågan har inte blivit klarare sedan i vintras, ingen kan säga hur kommunreformen framskri-
der. Ett massivt motstånd mot den statliga strukturgruppens förslag och regeringens löfte om 
att tvångssammanslagningar inte genomförs samt kommande kommunalval i höst kan bidra 
till att reformen sätts på is. Detta innebär att det i dagens läge inte är rätt tidpunkt ödsla tid 
och anslag på en enkät när ingen vet vilka frågor som bör ställas för att få vägledande svar 
inför framtida beslut, som därtill fattas av följande fullmäktige. För en enkät finns inte budge-
terat anslag. 
 
Till fullmäktige har den 22 mars inlämnats en motion med uppmaning att vidta åtgärder mot 
verkställandet av enkäten i detta skede. Motionen som undertecknats av 14 ledamöter är för 
andra gången bordlagd i styrelsen och inte behandlad i fullmäktige. Därtill finns ett besvär 
anhängiggjort vid Vasa förvaltningsdomstol av tre kommunmedlemmar över styrelsens beslut 
om genomförande av enkät. 
 
En enkät riktad till alla röstberättigade är att beakta som en folkomröstning vilket kräver be-
slut i fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen torde konstatera att till den del invånarnas tillfredsställelse med kommu-
nens service bör utredas att det redan finns ett omfattande material inom det s.k. Arttu-
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projektet och att uppgifterna där för Kronoby kommuns del är positiva och visar på en positiv 
trend, dvs. att invånarna är nöjda med servicen. 
Vad gäller kommunreformen och statsmaktens åtgärder finns inga sådana beslut som skulle 
tvinga kommuner att välja att gå samman med andra kommuner och samtliga parter har ock-
så meddelat att de stöder denna ståndpunkt. Allt samarbete kommer att bygga på frivillighet. 
Utslagsgivande för hur kommunreformen kommer att utvecklas är de förslag till förvaltnings-
modeller för social- och hälsovården som kommer att presenteras sommaren 2012. Efter att 
de förslagen presenterats kommer möjligen en andra hörandeomgång med kommunerna att 
genomföras där kommunerna förväntas ta ställning till denna fråga. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppen inlämnat rapport och uppdraget härmed är 
utfört.  
Mot bakgrunden av vad ovan konstaterats och utgående från det svar som kommunfullmäk-
tige inlämnat till finansministeriet är det inte en lämplig tidpunkt att under år 2012 utföra en 
enkät med en fråga om bland annat orientering innan kommunreformen fått mera konkreta 
former och på grund av att 
-  den nya strukturlagstiftningen och ordnandet av vården i kommunerna kommer att pre-

senteras i höst 
-  något yttre tryck på att försätta kommuner i en valsituation finns inte enligt gällande lag-

stiftning 
-   kommunfullmäktiges eniga och enhälliga beslut i fråga om själständighet avgetts 
-  kommuninvånarnas syn på service som den framgår i Arttu-enkäten är klart positiv 
-  den ekonomiska stabilitet och goda servicenivå kommunen uppnått den enligt alla kända 

prognoser kan upprätthållas bäst som självständig kommun. 
 
 
Gruppens ordförande öppnar diskussionen med att kort redogöra för rapporten. Hon konsta-
terar att frågan kunde bordläggas då ingen information tillsvidare finns, varken om strukturre-
formens fortsättning eller hälso- och sjukvårdsreformen. Hon föreslår att frågan tas upp på 
nytt 25.6 för att då konstatera huruvida situationen kräver fortsatt bordläggning. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion bordlägga frågan till 25.6. 
__________ 
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Dnr: KST 42/2012 
 
 
158 §.   MOTIONER       Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot verkställande av 

enkäten gällande kommunens inriktning; bordlagt ärende 

Kst 2.4.2012, § 109: 
Kommunsekreteraren: 
Bernt Storbacka med flere inlämnade på fullmäktiges möte 22.3 en motion där kommunfullmäktige 
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 ären-
de, att fullmäktige redan utsett en arbetsgrupp för kommunreformen, att kännedom inte finns om olika 
alternativ, att den rent anslagsmässigt kräver fullmäktigebeslut och möjligheter att ordna en folkom-
röstning 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 kommun-

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

tige. 
 
Elisabeth Hagström inleder diskussionen med att föreslå att frågan bordläggs tills efter enkätgruppens 
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 omröst-
ningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Hongell, Lindgren) och 5 nej-röster (Myllymäki, Furubacka, 
Hagström, Sandvik, Enroth) bordläggs frågan. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att frågan bordläggs. 
__________ 
 
Kst 7.5.2012, § 143: 
Enkätgruppens arbete är nu slutfört, gruppens sista möte hölls 24.4 och slutrapporten är under arbete. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att    som svar på motionen gällande enkät hänvisas till tidigare beredning och beslut i kommunsty-

relsen 27.2.2012 § 56 och konstateras 
att        verkställigheten av styrelsens besluts uppskjuts till dess att motionen behandlats i fullmäktige. 
 
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström understödd av Peter Albäck att frågan bordläggs. 
Ordföranden avbryter diskussionen för att utreda om förslaget vinner understöd, vilket sker med 
namnupprop så att den som stöder fortsatt behandling röstar ”ja” och den som stöder bordläggning 
röstar ”nej”. Då vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Lindgren) och 6 nej-röster 
(Albäck, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr) bordläggs frågan ånyo. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att frågan bordläggs. 
__________ 
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Kst 21.5: 
 
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 beslut uppskjuts till dess att motionen behandlats i full-

mäktige. 
 
Under diskussionen föreslår Marina Furubacka att frågan i detta skede förs till fullmäktige i 
form av en mellanrapport över läget. Peter Albäck anser att före det bör juridiken kring föl-
jande frågor klarläggas genom skriftligt utlåtande av kommunförbundets jurister: 
- huruvida den av kommunstyrelsen initierade medborgarenkäten är liktydig med en i 

kommunallagen stipulerad rådgivande folkomröstning 
- huruvida kommunstyrelsen kan anordna en medborgarenkät som finansieras med sty-

relsens nettobudgeterade driftsmedel eller kassamedel utan att ärendet först förs till 
kommunfullmäktige för godkännande 

- huruvida medborgarenkäten strider mot kommunens strategiplan och fullmäktiges be-
slut att kommunen skall vara självständig och att styrelsens beslut att låta utföra en en-
kät därför är lagstridig och inte får verkställas. 

Kommundirektören gavs i uppdrag att begära nämnda utlåtande omgående så att svaren 
finns att tillgå på nästa möte 4.6 vid beredningen av mellanrapport till fullmäktige.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion begära kommunförbundets utlåtande över 
enkäten och att mellanrapport ges på fullmäktiges möte 14.6. 
__________ 
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Dnr: KST 65/2012 
 
 
159 §. BIDRAG   Småbönders Spelmanslags anhållan om representationsbidrag 

Ekonomichefen: 
Småbönders Spelmanslag anhåller om representationsbidrag för sitt deltagande vid Spel-
mansförbundets 40-årsjubileum i Tenala. Jubileet och den finlandssvenska Spelmansstäm-
man pågår i tre dagar 15–17.6.2012. De budgeterade kostnaderna är ca 1 700 € euro. 
Spelmanslaget representeras av 11 spelmän från kommunen.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar Småbönders Spelmanslag 300 euro för deltagande i Spelmans-
stämma i Tenala. Anslaget belastar dispositionsmedlen. 
 
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att anhållan förkastas med hänvisning till 
kultur- och fritidsnämndens principer gällande beviljande av understöd. Förslaget understöd-
des av Ossian Wassborr. Stefan Dahlvik stöder kommundirektörens förslag. 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop så att en som stöder 
kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”, 
vilket godkändes. Då vid omröstningen avgavs 2 ja-röster (Dahlvik, Sandvik) och 7 nej-röster 
(Albäck, Byggmästar, Furubacka, Hagström, Hongell, Wassborr, Lindgren) omfattade styrel-
sen Hagströms förslag.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning avslå ansökan. 
__________ 
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Dnr: KST 62/2012 
 
 
160 §. SEMESTER    Fastställa kommundirektörens semester 

Kommundirektör Michael Djupsjöbacka anhåller om att semester fastställs att tas ut  25.6–
5.8 (30 dagar), 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 
kvalifikationsåret 1.4.2011–31.3.2012. 
Enligt förvaltningsstadgan § 41 beviljas kommundirektörens semester och tjänstledigheter av 
kommunstyrelsen. 
 
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen fastställer kommundirektörens semester att uttas under ovan nämnda tid-
punkter. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt ordförandens förslag. 
 
Kommundirektören deltog inte i frågans behandling. 
__________ 
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Dnr: TEKN 34/2012 
 
 
161 §. VÄGAR Utlåtande om Närings-, trafik- och miljöcentralens Plan för väghållningen 

2012 - 2016 

Tekniska nämnden 12.4.2012 § 46: 
Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur inom NTM centralen för Södra Österbotten har sänt sin 
Plan för väghållningen och trafiken 2012-2016 till kommunerna. 
Synpunkter på planen kan ges senast 15.6.2012. Kommunens utlåtande torde ges av kommunstyrel-
sen. 
Projektförteckningen samt översiktskarta som ingår i planen fogas som Bilaga 1/161 § av 21.5.2012. 
Av projektlistan framgår att kommunal och/eller Eu finansiering är med i de flesta projekten. 
Kan konstateras att för Kronobys del ingår inte ett enda projekt. 
I planen 2010 ingick Stamväg 63 på avsnittet Evijärvi-Kaustby med ett anslag på 4,0 M €. 
 
I kommunens utlåtande senaste år beslöts att föra fram följande projekt: 

 
- Förlängningen av lättrafikleden på lv 7430 till Granöby tas med i programmet 2012. 
- Ett beslut på planering av Regionväg 748 utgående från alternativ 0+ borde fås detta år. Pla-

neringen skulle i huvudsak bekostas av kommunen och regionen. 
- Utredning av lättare åtgärder för Stamväg 63 borde göras gemensamt med NTM-centralen  
- Planering av Lättrafikled längs lv 17959 till Hopsala görs 2013. 
- mindre trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafiksäkerhetsplanen från 2008 borde beaktas av NTM–

centralen. 
 
Kan konstateras att verkställigheten av lättrafikleden på lv 7430 till Granöby verkställes helt av kom-
munen. 
För planeringen av Regionväg 748 Flygfältsvägen har inte hittats möjlighet att få igång planeringen 
tillsvidare. Borde poängteras planeringen av Hopsala korsningen och underfart där i samband med att 
åtgärdsplan för E-8 Vasa till Uleåborg är aktuell. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
Tekniska nämnden ger förslag till utlåtande utgående från ovanstående. 
 
BESLUT: 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
Kst 21.5: 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen omfattar tekniska nämndens förslag till utlåtande. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt tekniska nämndens förslag. 
Förutom ovannämnda projekt noteras behov av förbättrad trafiksäkerhet vid korsning-
en riksväg 13-regionväg 748 samt retardationsfiler längs regionväg 747 enligt trafiksä-
kerhetsplanen. 
__________ 
  






benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
21.5.2012 

 
 
Sida 
9/225 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

29.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 45/2012 
 
 
162 §. INITIATIV   Peter Albäcks initiativ om språkservicen inom värdkommunavtalet 

Kst 26.3.2012, § 99: 
Peter Albäck inlämnade på mötet ett skriftligt initiativ gällande påståenden och information i media om 
bristen på svenskspråkig skolning och arbetsplatsinformation i värdkommunsamarbetet. Styrelsen 
uppmanas inbjuda Maija Juola, Inger Hägg och Anita Wikar till nästa möte. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Initiativet överförs till beredning. Kontakt tas med nämnda personer i frågan. 
 
BESLUT: 
Styrelsen omfattade enhälligt förslaget.  
__________ 
 
Kst 21.5: 
Social- och hälsovårdsnämnden har den 25 april § 114 behandlat frågan om service på 
svenska vilket meddelas som utlåtande på Albäcks initiativ. Frågan diskuterades med initia-
tivtagaren före svenska sektionens möte 17.4.  Beredningen till nämnden, som bygger på 
svenska sektionens beslut 17.4 § 40 berör även tidigare framförda åsikter om språket bland 
annat av äldre rådet i Kronoby.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar social- och hälsovårdsnämndens beslut som svar på Albäcks 
initiativ om språkservice. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 9/2012 
 
 
163 §. INITIATIV     Elisabeth Hagströms initiativ om köp av mark i Nedervetil 

Kst 23.1.2012, § 18: 
Elisabeth Hagström inlämnade till styrelsen följande initiativ: 
”Att kommunen aktivt arbetar för att inköpa mark för egnahemshusändamål i Nedervetil” 
 
Kommundirektören konstaterade att tjänstemännen ständigt är aktiva i frågan om införskaffande av 
lämpliga markområden. 
  
KD:S FÖRSLAG: 
Initiativet överförs till tekniska nämnden. 
__________ 
 
Tekniska nämnden 9.5.2012, § 52: 
Kommunstyrelsen överförde den 12.3.2012 till tekniska nämnden ett initiativ av Elisabeth Hagström 
där man skulle utreda möjligheten att kommunen aktivt försöker köpa in mark för egnahemshusända-
mål i Nedervetil. 
I Nedervetil har kommunen följande lediga tomter: 2 st. strandnära tomter vid Pelostrand (invid Perho 
å), 1 tomt vid Mellangränd och 8 tomter vid Klockarbacka. Under de gångna åren har kommunen sålt 
1 - 2 tomter per år. En inventering har även uppgjorts över de privatägda tomterna på planeområdet 
och deras antal är 21 stycken. Ett markområde vid Måsabackavägen har kommunen möjlighet att 
köpa och där kan man få inritat ett par tomter. I Tekniska nämndens budget för år 2012 så har reser-
verats medel för att uppgöra en ny baskarta för Nedervetil centrumområde. På samma gång uppgör vi 
en karta på andra sidan av Perho å mellan Pelo och Forskants. Efter att man har fått en ny karta så 
har man en grund för att kunna detaljplanera nya områden. Att kommunen börjar detaljplanera privata 
markområden utanför centrumområdena är nog något som inte hör till den kommunala servicen. 
Kommunen har planeringsmonopol och beslutar om vilka nya områden som skall planeras och god-
känner sedan planen när den är färdig. Ifall markägare önskar uppgöra privata detaljplaner så bedö-
mer kommunen ärendet från fall till fall och sedan uppgör man ett planeringsavtal där man bestämmer 
kostnadsfördelningen och hittills har det varit så att markägaren stått för alla planeringskostnader, 
vägbyggnadskostnader och en del av vatten- och avloppskostnaderna. Allmänt kan konstateras att en 
kommun av vår storlek inte kan sätta resurser på många nya planeområden samtidigt. 
Kommunens tomtutbud i Nedervetil måste dock utökas inom de närmsta åren. Problemet är att Ne-
dervetil centrumområde är så utdraget/långsmalt då riksvägen samt ån fungerar som naturliga be-
gränsningar för planeringsarbetet. Skall vi över riksvägen så bör man ha en underfart och skall man 
över ån så måste en bro byggas. Översvämningsriskerna utmed ån är också en faktor som begränsar 
byggnationen utmed ån. Här räknar nu myndigheterna med att en stor översvämning sker en gång per 
hundra år och sockelhöjderna skall då bestämmas enligt detta. Kommunen äger ett lågt markområde 
invid ån som man har planer på att utveckla men här är just sockelhöjdskravet ett problem.  
Kommundelsnämnden i Nedervetil har också varit aktiv i tomtfrågorna och man har haft olika möten 
både med invånarna samt kommunen om Nedervetil centrums framtid. 
Ely-centralen beviljar inte heller några fler undantagslov på Pelo-Forskantssidan utan kräver en plane-
ring på området (general- eller detaljplanering). 
 
TEKN. CHEF:S FÖRSLAG: 
Kommunen skickar i första hand ett brev till de privata tomtägarna på planeområdet där man erbjuder 
sig att köpa in de lediga tomterna ifall priset och läget är det rätta.  
I samband med att den nya baskartan uppgörs så utreds i samråd med kommundelsnämnden var nya 
bostadsområden kunde etableras. 
 
BESLUT: 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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Kst 21.5: 
Kan konstateras att frågan om köp av tomtmark vid Måsabackavägen kommer att behandlas 
av fullmäktige 24.5. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämndens utförliga redogörelse över läget inom tomtmarknaden i Nedervetil an-
tecknas som svar på Elisabeth Hagströms initiativ. 
 
BESLUT: 
 
Styrelsen beslöt efter diskussion omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 56/2012 
 
 
164 §. BIDRAG    Musikcafé After Eight r.f:s anhållan om verksamhetsbidrag 

Ekonomichefen: 
Föreningen Musikcafé After Eight r.f. ansöker om 1 123 euro i verksamhetsbidrag för ung-
domsverkstaden Liljas Växthus. Föreningen driver den gemensamma ungdomsverkstaden 
för kommunerna i Jakobstadsregionen. Liljas växthus består idag av verkstäderna Media 
Lab, Verkstad, Café och Kök. Målet med verksamheten är att erbjuda unga i åldern 16-29 år 
arbetspraktik inom olika områden. Genom att erbjuda en meningsfull sysselsättning vill före-
ningen uppmuntra ungdomarna till fortsatta studier eller arbete. Ungdomarna kommer till 
Liljas växthus via bl. a. arbets- och näringsbyrån, INTRO, social- och mentalvårdsbyrån, 
RETRO, det uppsökande ungdomsarbetet och olika skolor.  
Under år 2011 aktiverades totalt 78 ungdomar i Liljas Växthus, av vilka 2 var från Kronoby 
kommun.   
För uppsökande ungdomsarbete ges till After Eight ett årligt bidrag om ca 3 000 €. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen avslår ansökan då årligt bidrag ges för uppsökande ungdomsverksamhet. 
 
BESLUT: 
 
Styrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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165 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- social- och hälsovårdsnämnden 9.5 
- Optima samkommunstyrelse 28.3 och 2.5 
- samkommunsfullmäktige för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 2.5 
- arbetsplatsmöte för grundförbättringen av Nedervetil idrottsplan 26.4 

b) Utredningsrapport om basservicen inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsver-
ket i Västra och Inre Finland, rapporten finns på adressen www.avi.fi/lansi och 
www.rfv.fi/vastra 

c) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ger kommunerna möjlighet att ge 
utlåtande om bedömningen av havets nuvarande tillstånd, definitionen av den goda mil-
jöstatus som eftersträvas och de miljömål som leder till en god status i anknytning till pla-
neringen av havsvården 

 
KD:S FÖRSLAG: 

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

www.avi.fi/lansi
www.rfv.fi/vastra
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Dnr: KST 4/2011 
 
 
166 §. KOMMUNSTYRELSEN Följande möten 

Diskuterades platsen för följande möten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsens nästa möte hålls på Gillestugan och därpå följande möte på Små-
bönders skola. 
__________ 
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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: 150-151, 153-154, 156-158, 161-163 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 152, 155, 159-160, 164. 
 
 
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: 152, 155, 159-160, 164. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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. 
 
 


