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Sammanträdestid Måndagen den 23 januari 2012, kl. 18.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
2 §. PROTOKOLLJUSTERING 
3 §. KOMMUNSTYRELSEN     Frågestund 
4 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
5 §. PLANER  Godkänna ändring samt utvidgning av detaljplan vid  
   Lyttsbacka, Terjärv 
6 §. PLANER   Godkänna ny detaljplan över Fiskarholmen 
7 §. PLANER   Godkänna ändring av stranddelgeneralplanen över  
   sjöområdena vid Terjärv, Bredbacka 
8 §. UTLÅTANDE   Karleby stads anhållan om utlåtande om byabebyggelsens 
  etappgeneralplan 
9 §. KOMMUNSTYRELSEN   Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2012 
10 §. BOLAGSSTÄMMOR    Val av kommunens representanter 2012 
11 §. BOLAGSSTÄMMOR     Direktiv för kommunens representanter 
12 §. MOTION    Elisabeth Hagström m.fl.:s motion; Kronobys roll som  
  brobyggare i Karleby-Jakobstadsregionen 
13 §. MOTIONER OCH INITIATIV       Utredning över motioner och initiativ väckta  
    2011 samt tidigare obesvarade motioner 
14 §. BUDGET 2011 Bokföringsrapport 1.1 – 30.11.2011 
15 §. BOKSLUT 2011   Kreditförluster och kostnadsföring av utestående fordringar 
16 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONERNA   Frågan om tillsättande av expertgrupp  
17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
18 §. INITIATIV  Elisabeth Hagströms initiativ om köp av mark i Nedervetil 
19 §. ÖVRIGA ÄRENDEN    Frågor framförda på mötet 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

31.1.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 18 januari 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

31.1.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

2 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Peter Albäck till protokolljusterare. Protokol-
let justeras den 25 januari 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Elisabeth Hagström och Tapani Myllymäki till protokolljuste-
rare. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

31.1.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

3 §. KOMMUNSTYRELSEN     Frågestund 

Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
Kommundirektören informerade om Alltinget 24.1 och kommunreformen. 
Under diskussionen efterlystes svar på initiativet om juristhjälp. 
 
BESLUT 
 
Informationen och diskussionen antecknades för kännedom. 
På nästa möte bör frågan om juristhjälp behandlas och svar finnas av grannstädernas 
jurister. 
__________ 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
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4 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

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: 

- Terjärv kommundelsnämnd 12.10 
- miljönämnden 14.12 
- tekniska nämnden 14.12 och 18.1.2012 

 
 
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 5/2012 
 
 
5 §.      PLANER  Godkänna ändring samt utvidgning av detaljplan vid Lyttsbacka, Terjärv 

Planläggaren: 
Planeringsbyrå HN-Consult har gjort en ändring samt utvidgning av detaljplanen för Södra 
Lyttsbackaområdet, Terjärv centrum. I planen ändras del av kvarter 51 och utvidgningen in-
nehåller tre nya kvarter för bostadsbyggande, kvarteren 52, 53 och 54. Kommunen äger två 
markområden som nu planeras till bostadstomter, del av kv. 51 och del av kv. 52. Även pri-
vata markområden har planerats för att få en helhet av området. Nämnderna har också sett 
på planeutkasten och gjort vissa påpekanden som beaktats under planeringsprocessen. En 
minnessten är rest på tomt 4 i kv. 53. Stenen är uppförd år 2009 av Terjärv hembygdsföre-
ning som ett minne av generalmajor Uno Fagernäs som föddes på denna plats. Stenen är 
dock belägen mitt på tomten och har i planen blivit anvisad en plats i hörnet av tomten invid 
Lyttsbackavägen. Är på kartan märkt med en svart rektangel.  
Under tiden 20.5 - 20.6.2011 var planen framlagt till offentligt påseende.  
 
En anmärkning har gjorts mot planen. Det är Olav Fagernäs som motsätter sig att man har 
ritat in en och en halv tomt på hans markområde mot sjösidan. Han vill att hans tomt skall 
vara som rågränserna är idag och inte klämma in en tomt mellan hans område och grannlä-
genheten. Han har inga planer på att sälja detta markområde. 
Angående Olav Fagernäs anmärkning så har i planen inritats en ny tomt 3 i kvarter 53 på rån 
mellan lägenheterna Sjöstrand RNr 46:4 (Tom Fagernäs m.fl.) och Sjövik RNr 45:1 (Olav 
Fagernäs). Då dessa lägenheter har en strandlängd mot Hemsjön på ca 58 meter var har 
ritats in en ny tomt mellan lägenheterna för att få mer tomter mot sjösidan då intresset för 
bostadstomter mot sjön är stort. De båda lägenheterna har redan bebyggts med fritidshus 
nere vid stranden men man får nog inritat en tomt till med tanke på att man inte får bygga 
något invid stranden utan egnahemshus skall placeras bredvid Lyttsbackavägen, ca 50m 
från stranden. Rågrannen, Tom Fagernäs m.fl., har inget att anmärka mot att en ny tomt inri-
tas på rån. 
Olav Fagernäs har också anmärkt att området för kv. 52 (2 tomter+grönområde) blir svårare 
att sälja som separata tomter och vill sälja detta som en helhet. Här har kommunen gett ett 
anbud där man köper hela området mellan Lyttsbackavägen och landsvägen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att     inte beakta Olav fagernäs anmärkning men att i planen justera den nya tomtgränsen 

mot sjön så att den går 4 m från hans fritidshus och 
att kommunfullmäktige godkänner en ändring av del av kvarter 51 samt de nya kvarters-

områdena 52, 53 och 54 i detaljplanen för Södra Lyttsbackaområdet, Terjärv centrum, 
med tillhörande gatu- och grönområden med beaktande av ovannämnda justering av 
tomtgränsen     

 
Planläggaren presenterade frågan innan den diskuterades. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________  
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Dnr: KST 75/2010 
 
 
6 §. PLANER  Godkänna ny detaljplan över Fiskarholmen 

HN-Consult från Korsholm som huvudplanerare har uppgjort ett förslag till detaljplan över 
Fiskarholmen, nordväst om Kronoby centrum. Det planlagda områdets areal är ca 20 ha och 
det är fråga om en ny detaljplan.  
I själva planen finns 43 bostadstomter(AO) och 6 tomter där man får bedriva ickemiljöstöran-
de verksamhet(AO-1 och AP). Av dessa är 40 tomter i kommunens ägo. Tre tomter är be-
byggda.  
Planeförslaget har varit till påseende i två omgångar. Första gången var det s.k. ”hörande i 
planeringsskedet”. Då hade man två olika skissförslag som man kunde ge påpekanden på. 
Förslagen presenterades också för nämnderna. Ett arbetsmöte med NTM-centralen hölls 
24.8.2011 och en del aspekter gavs för den fortsatta planeringen. Kommunstyrelsen beslöt 
den 19.9.2011 att uppgöra ett planeförslag med beaktande av de kommentarer, önskemål, 
påpekanden som inkommit. 
Det slutliga förslaget sattes den 28.10.2011 till offentligt påseende i 30 dagar varvid också 
utlåtande begärdes av myndigheter och nämnder. Inga anmärkningar har anförts emot pla-
nen av enskilda personer eller föreningar. NTM-centralen för natur och miljö, Österbottens 
förbund samt Österbottens museum har heller inget att anmärka. Tekniska nämnden och 
byggnadsnämnden har inget att anmärka. Miljönämnden påpekar att detaljplanen bör 
kompletteras så att den beaktar risken för buller. De påpekar också att VL-områdena mellan 
kvarter 304 och 305 samt mellan 307 och 308 kunde kompletteras med beteckningen s-1 
(trädbeståndet bör bevaras) för att säkra flygekorrens möjligheter att förflytta sig.  
För trafikbullrets del så är det främst problem för kv 310 som är närmare än 200m från riks-
vägen.   
NTM-centralen för trafik och infrastruktur påpekar att planbeskrivningen bör kompletteras 
med en uppskattning av hur mycket trafik planen genererar, friskitsområde inritas för anslut-
ningen till landsväg 17967, byggnadsytan på tomterna 1 och 2 i kv 300 är för nära landsvä-
gen och att landsvägens bullerområde märks ut i planen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att  kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för Fiskarholmen, kvarteren 300, 312, 

samt tillhörande gatu- och grönområden med följande ändringar:  
-   VL-områdena mellan kvarter 304 och 305 samt mellan 307 och 308 kompletteras 

med beteckningen s-1 (trädbeståndet bör bevaras) på kartan.  
-   för att beakta risken för buller förses kvarteren 301 och 310 med en decibel- 

gräns på 35 dBa som anger ljudisoleringsförmågan för byggnaders konstruktion 
samt för kvarter 301, 308 och 310 inritas en planteringszon utmed tomtgränsen 
mot riksvägen där en tät randzon av träd och buskar skall planteras.  

-  planbeskrivningen kompletteras med en uppskattning av hur mycket trafik planen 
genererar. 

-  ett frisiktsområde inritas för Fiskareledens anslutning till landsväg 17967. 
-   byggnadsytan på tomterna 1 och 2 i kvarter 300 flyttas minst 20 m från landsvä-

gens mittlinje. 
-  landsvägens bullerområde märks ut i planen för kvarter 300. 
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Dessa ändringar i planen är mer av teknisk karaktär och av ringa betydelse för detaljplanen i 
sin helhet så planen behöver inte sättas till påseende på nytt.  
 
Planläggaren inledde behandlingen med att presentera ärendet innan det diskuterades. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 6/2012 
 
 
7 §.    PLANER  Godkänna ändring av stranddelgeneralplanen över sjöområdena vid Terjärv, 

Bredbacka 

Planläggaren: 
Kommunstyrelsen beslöt 19.9.2011 § 203 att påbörja en ändring av stranddelgeneralplanen 
för sjöarna i Terjärv så att en byggrätt flyttas från Sågslampsjön till Bredbacka, Hemsjön. Det 
är en strandbyggnadsrätt som flyttas från lägenheten Abbor RNr 113:0, vid Sågslamp, till 
lägenheten Sjöstrand RNr 29:2, vid Bredbacka.  
Det är två markägare som kommit överens om att flytta denna byggrätt. I planen dimensione-
ras inga nya byggrätter. Stranddelgeneralplanen för Terjärv sjöarna blev godkänd av kom-
munfullmäktige 17.6.2010 § 45. 
Byggrätten som flyttas från Sågslampsjön är strax bredvid ett MY- område och genom att 
flytta bort denna byggrätt så förbättras miljövillkoren för MY- området. MY betyder ”ett jord- 
och skogsbruksområde med särskilda miljövärden”. Den nya ”flyttade” byggrätten som bildas 
vid Bredbackastranden är en bostadstomt och man planerar att uppföra ett bostadshus till 
sommaren. Denna tomt är strax bredvid befintliga bostadstomter. 
Planen har varit två gånger till allmänt påseende och inga anmärkningar har inkommit. 
En rågranne bor ej på orten och denne har kontaktats per brev. 
Sökandena Olav och Ulla-Maj Bredbacka bör enligt styrelsens beslut 19.9.2011 stå för pla-
nerings- och kungörelsekostnaderna.  
 
Planläggaren presenterade ärendet innan det diskuterades. 
 
 
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 4/2012 
 
 
8 §.    UTLÅTANDE        Karleby stads anhållan om utlåtande om byabebyggelsens etapp-

generalplan 

Planläggaren: 
Karleby stad påbörjade denna planering redan år 2003 och målsättningen har varit att med 
en etappgeneralplan med rättsverkningar kunna definiera principerna för byggloven och till-
stånden för miljöåtgärder i de olika byarna. Planeringen gäller Karlebys byar före kommun-
sammanslagningen. 
I planen har 268 nya byggplatser anvisats i planen och det är närmast fråga om en förtätning 
av byarnas gårdsgrupper. Trafiken och naturvärden har också utretts i planen och för Krono-
by kommuns del så är det bra att man i planen anvisat en reservering för behovet av en 
gång- och cykelled från Karleby mot både Kronoby och Nedervetil längs riksvägarna. Plan-
läggaren har granskat planehandlingarna och hittar inget att anmärka mot planeförslaget.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun har inget att anmärka mot planeförslaget. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 4/2011 
 
 
9 §. KOMMUNSTYRELSEN    Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2012 

Enligt förvaltningsstadgan för Kronoby kommun, godkänd 25.3.2010, § 19 håller varje organ 
sina sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som de beslutar. Sammanträde kan 
också hållas om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av medlem-
marna gör en framställning om detta till ordföranden.   Kallelsen skickas på det sätt kom-
munstyrelsen besluter. 
Kommunstyrelsen har under de senaste åren hållit sina ordinarie sammanträden vanligen 
första och tredje måndagen i månaden med början kl. 18.00.  I fjol hölls 22 sammanträden. 
Kallelsen till kommunstyrelsens medlemmar har under de senaste åren sänts så att med-
lemmarna fått kallelsen och föredragningslistan på torsdagen veckan före mötet. Föredrag-
ningslistan har även sänts som e-post samtidigt som den har postats på onsdagen. 
Föredragningslistan finns även på kommunens webbsida i regel från samma dag som leda-
möterna får den.  Föredragningslistan ersätts sedan av protokollet när det är klart och god-
känt av justerarna. 
Kommunstyrelsens möten har från och med 31.10.2011 varit offentliga enligt styrelsens be-
slut 17.10.2011 § 240. 
 
Förslag till sammanträdesdagar framgår av Bilaga 1/9 § av 23.1.2012. Av den framgår även 
tidtabellen för fullmäktigemötena. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen håller under år 2012 ordinarie sammanträden vid de tidpunkter som framgår 
av bilagan, så att sammanträdena börjar klockan 18.00. Ordinarie sammanträdesplats är 
Kommungården.  Sammanträden kan också hållas på annan plats, men förutsätter i så fall 
skild annons om detta. 
Kommunstyrelsens protokoll hålls framlagda till allmänt påseende i Kommungården tisdagen 
den åttonde dagen efter respektive sammanträde.  Kopior av protokollen publiceras på 
kommunens webbsida.  
Meddelande om kommunstyrelsens sammanträden under året uppsätts på kommunens 
officiella anslagstavla och på webbsidan. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 163/2011 
 
 
10 §. BOLAGSSTÄMMOR   Val av kommunens representanter 2012 

Enligt kommunallagen § 23 bevakar styrelsen kommunens intresse samt företräder kommu-
nen och för kommunens talan, om inte annat bestämts i en instruktion.  Kommundirektören 
har rätt att uttala sig på kommunens vägnar (KomL § 24). 
Kommunstyrelsen har årligen utsett representanter till de bolags- och andelsstämmor, i vilka 
kommunen är aktie- och andelsägare. Ifall särskilda representanter inte utses är kommundi-
rektören företrädare enligt ovannämnda stadgande i § 24 KomL. 
Förutom till de bolags- och andelsstämmor, som representanter utsetts till tidigare, bör repre-
sentanter utses för nya bolag. Styrelsen för Kronoby Elverk kan befullmäktigas att utse re-
presentant till Oy Katternö Ab:s, Perhonjoki Oy:s, Oy Herrfors Ab:s, Katternö Kraft Oy Ab:s 
och Katternö Kärnkraft Oy Ab:s bolagsstämmor. I en bolagsstämma kan inte kommunens 
röster fördelas på flera åsikter. Det är därför motiverat att utse endast en företrädare, men 
det kan vara motiverat att utse tillräckligt antal ersättare.  
Kommunallagen har bestämmelser om att kommunstyrelsen eller någon annan i en instruk-
tion förordnad kommunal myndighet vid behov ger dem som företräder kommunen i sam-
funds, institutioners och stiftelsers förvaltningsorgan anvisningar om hur kommunen skall 
ställa sig till de frågor som behandlas.  Dottersamfund till kommunen (där kommunen har 
mera än 50 % av aktierna) är bolagen 1, 2, 5, 7 och 8 och intressesamfund (där kommunen 
har 20 - 50 % av aktierna) är bolagen 6, 13, 14 och 26.   
Kommunfullmäktige godkände 28.1.1999 koncerndirektiv. Behovet av anvisningar har ökat 
genom ibruktagande av koncernbalansräkning vid tillämpningen av bokföringslagen i kom-
munal redovisning och genom de ändringar i aktiebolagslagen, som trädde i kraft 1.9.1997. I 
budgeten 2012 sidan 16 finns under övriga villkor följande anteckning för andra bolag: 
”Kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkastningskrav även för bolag i kommunkoncernen. 
Kommunstyrelsen har även för år 2012 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i 
dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad 
avkastning uppgår till 4 700 €.” 
Kommunen har under 2011 inte gått med i nya aktiebolag. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser en representant och ersättare till nedannämnda bolags- och 
andelsstämmor för år 2012.   
Styrelsen för Kronoby Elverk utser representanter till bolagsstämmor i p. 20-24.  
Till bolagen i p. 28, 29 och 33 utses dock ingen representant.  
Kommunstyrelsen befullmäktigar Österbottens svenska producentförbund att företräda 
kommunen i p. 31. 
 

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab  
2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp 
3. Nedervetil vattenandelslag 
4. Andelslaget Söderby Vatten 
5. Fastighets Ab Båskgränd 
6. Fastighets Ab Heimsjöliden 
7. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus 
8. Fastighets Ab Hembo 
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9. Fastighets Ab Kronocentrum 
10. Bostads Ab Lillåvägen 
11. Bostads Ab Älvbrinken 
12. Bostads Ab Langbacka 
13. Fastighets Ab Sparbankshuset 
14. Ab Kronoby Konstis Oy 
15. Nikula Travbana Ab 
16. Oy Abilita Ab  
17. Ab Ekorosk Oy 
18. Oy Telefooni Invest Ab 
19. Andelslaget Viexpo 
20. Oy Katternö Ab 
21. Oy Perhonjoki  Ab  
22. Oy Herrfors Ab 
23. Katternö Kraft Oy Ab 
24. Katternö Kärnkraft Oy Ab 
25. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag 
26. Kronoby Energiandelslag 
27. Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia 
28. Ab Det finlandssvenska kompetenscentrum inom det sociala området  
29. Metsäliitto Osuuskunta 
30. Kuntarahoitus OYJ  
31. Lännen Tehtaat 
32. Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab 
33. Guldkusten Ab 

 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg enhälligt följande representanter och ersättare i bolags- och 
andelsstämmor för år 2012: 
 
 
1)     Kronoby Vatten och Avlopp Ab: 

Hans-Erik Lindgren, ersättare Göran Strandvall. 
   

2)              Ab Terjärv Vatten och Avlopp: 
Stefan Dahlvik, ersättare Stefan Högnabba. 
 

3)               Nedervetil vattenandelslag: 
Carl-Johan Enroth, ersättare Sixten Dalvik. 

 
4)               Andelslaget Söderby Vatten: 

Hans-Erik Lindgren, ersättare Susanne Hongell. 
 
5)   Fastighets Ab Båskgränd: 

Monica Takkula, ersättare Liane Byggmästar. 
 

6)              Fastighets Ab Heimsjöliden: 
  Stefan Dahlvik, ersättare Peter Albäck. 
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7)              Fastighets Ab Terjärv Veteranhus: 
   Bernt Storbacka, ersättare Stefan Högnabba. 
 
8)              Fastighets Ab Hembo: 
   Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte. 
 
9 )              Fastighets Ab Kroncentrum: 

Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren. 
 
10)              Bostads Ab Lillåvägen: 

Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren. 
 
11)              Bostads Ab Älvbrinken: 

Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte. 
 

12)              Bostads Ab Langbacka: 
Marketta Widjeskog, ersättare Klaus Wistbacka. 
  

13)      Fastighets Ab Sparbankshuset: 
Hans-Erik Lindgren, ersättare Göran Strandvall. 

 
14)     Ab Kronoby Konstis Oy: 

Inger Backman, ersättare Jan-Erik Hästö. 
 
15)     Nikula Travbana Ab 

Peter Albäck, ersättare Stefan Högnabba. 
 

16)     Oy Abilita Ab: 
Stefan Dahlvik, ersättare Elisabeth Hagström. 

 
17)      Ab Ekorosk Oy: 

Ossian Wassborr, ersättare Hans-Erik Lindgren. 
 

18)      Oy Telefooni Invest Ab: 
John-Erik Sandvik, ersättare Ossian Wassborr. 
 

19)      Andelslaget Viexpo: 
Marketta Widjeskog, ersättare John-Erik Sandvik. 
 

20)      Oy Katternö Ab: 
Direktionen för Kronoby elverk berättigas utse representant och ersättare. 

 
21)     Perhonjoki Oy: 
     Direktionen för Kronoby elverk berättigas utse representant och ersättare. 
 
22)     Oy Herrfors Ab: 
     Direktionen för Kronoby elverk berättigas utse representant och ersättare. 
 
23)  Katternö Kraft Oy Ab: 
                Direktionen för Kronoby elverk berättigas utse representant och ersättare. 
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24)  Katternö Kärnkraft Oy Ab: 
                Direktionen för Kronoby elverk berättigas utse representant och ersättare. 

 
25)           Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag: 
  Liane Byggmästar, ersättare Berit Haga. 
 
26)          Kronoby Energiandelslag: 
   Hans-Erik Lindgren, ersättare Marketta Widjeskog. 

 
27)           Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia: 
   Bernt Storbacka, ersättare Stefan Dahlvik. 

 
28)           Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området: 
   Ingen representant utses. 
 
29)           Metsäliitto Osuuskunta: 
   ngen representant utses.  
 
30)           Kuntarahoitus OYJ: 
   Kommundirektören, ersättare Marketta Widjeskog. 

  
31)           Lännen Tehtaat: 
   Österbottens svenska producentförbund r.f. befullmäktigas utse företrädare. 
 
32)           Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab: 

          Kommundirektören,  ersättare Marketta Widjeskog.   
 
33)           Guldkusten Ab    
   Ingen representant utses 
_____________  
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Dnr: KST 162/2011 
 
11 §. BOLAGSSTÄMMOR    Direktiv för kommunens representanter 

Kommunstyrelsen utsåg i föregående paragraf kommunens representanter till bolagsstäm-
mor.  Som direktiv för val vid dessa bolagsstämmor, borde kommunstyrelsen nominera per-
soner för uppdrag till styrelsemedlemmar, revisorer och ersättare i de bolag som framgår 
nedan. Jämställdhetsbestämmelserna bör iakttas. 
I kommunens dotterbolag under punkterna 1-5 bör med anledning av en lagändring 2009 
revisionen skötas av enbart yrkesrevisorer, vilket i vår kommun betyder Oy Audiator Yhtiö-
tarkastus Ab, med Anders Lidman som ansvarig revisor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen nominerar de personer, som borde väljas till styrelsemedlemmar och er-
sättare samt  revisorer för följande bolag: 

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab 
2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp 
3. Fastighets Ab Båskgränd 
4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus 
5. Fastighets Ab Hembo 
6. Fastighets Ab Heimsjöliden 
7. Fastighets Ab Sparbankshuset 
8. Telefooni Invest Ab 
9. Oy Katternö Ab och övriga bolag  
10. Ab Ekorosk Oy 
11. Ab Kronoby Konstis Oy 
12. Näringscentralen Concordia Ab 
13. Kronoby Energiandelslag 
14. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag. 

 
Under diskussionen om förslag till styrelsemedlem och ersättare till Näringscentralen Con-
cordia Ab i p. 12 föreslår Tapani Myllymäki att John-Erik Sandvik föreslås väljas till styrelse-
ledamot och Henrik Huhta till hans ersättare. Elisabeth Hagström stöder detta förslag. Liane 
Byggmästar stöder kommundirektörens förslag om återval. Sedan diskussionen avslutats 
konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han före-
slår att detta sker med namnupprop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar 
”ja” och den som stöder Myllymäkis förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen 
avgavs 2 ja-röster (Byggmästar, Lindgren) och 7 nej-röster (Myllymäki, Dahlvik, Furubacka, 
Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr). 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen nominerade efter diskussion följande personer till styrelsemed-
lemmar, ersättare och revisorer: 
 
1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab: 
Styrelsemedlemmar:     Tage Torrkulla, Hans-Erik Andtbacka, Birgitta Björkström-Lyttbacka, 

Johan Byggmästar, Lena Sabel, Märta Lybäck och Lars Koski. 
Revisorer:                      Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, Anders Lidman ansvarig revisor. 
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2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp: 
Styrelsemedlemmar:     Stefan Dahlvik, Ulrika Ahlbäck, Bertil Hansson, John-Erik  
                          Sandvik och Tage Torrkulla. 
Ersättare för styrelsemedlemmar: Pontus Svartsjö och Christel Viitanen. 
Revisorer:                      Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, Anders Lidman ansvarig revisor. 
 
3. Fastighets Ab Båskgränd: 
Styrelsemedlemmar:      Jörgen Åbacka, Monica Takkula och Hans-Erik Lindgren. 
Ersättare:                   Berit Haga 
Revisorer:                      Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab,  Anders  Lidman ansvarig revisor. 
 
4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus: 
Styrelsemedlemmar:      John-Erik Sandvik, Stefan Dahlvik, Kim  Djupsjöbacka och  
                                       Birgitta Källberg. 
Ersättare:                        Minna Knutar och Klaus Wistbacka 
Revisorer:                      Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, Anders Lidman ansvarig revisor. 
 
5. Fastighets Ab Hembo: 
Styrelsemedlemmar:       André Forsström, Sixten Dalvik och Bernt Slotte. 
Revisorer:                      Oy Audiator Yhtiötarkastus,  Ab, Anders Lidman ansvarig revisor. 
 
6. Fastighets Ab Heimsjöliden: 
Styrelsemedlem:             Peter Albäck. 
 
7. Fastighets Ab Sparbankshuset: 
Styrelsemedlem:             Bernt Slotte. 
 
8. Telefooni Invest Ab: 
Styrelsemedlem:             Bernt Storbacka. 
 
9. Oy Katternö Ab och övriga bolag: 
Styrelsemedlem:             elverksdirektören 
 
10. Ab Ekorosk Oy: 
Styrelsemedlem:             Tage Torrkulla 
Ersättare:                    Hans-Erik Lindgren  
 
11. Ab Kronoby Konstis Oy: 
Styrelsemedlem:              Pekka Saajoranta 
 
12. Näringscentralen Concordia Ab: 
Styrelsemedlem:             John-Erik Sandvik. 
Ersättare:                         Henrik Huhta 
 
13. Kronoby Energiandelslag: 
Styrelsemedlem:              Ossian Wassborr. 
 
14. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag: 
Styrelsemedlem:               Liane Byggmästar 
Ersättare:                          Ann-Kristin Riippa. 
______________    
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Dnr: KST 121/2010 
 
 
12 §. MOTION    Elisabeth Hagström m.fl.:s motion; Kronobys roll som brobyggare i 

Karleby-Jakobstadsregionen 

Kst 4.10.2010, 234 §: 
På fullmäktiges möte 16.9 inlämnades en motion om stärkande av samarbetet inom Karleby- och Ja-
kobstadsregionen och vår kommuns roll som brobyggare. 
Motionen innehåller sex punkter där motionsställarna framför ett önskemål om att Kronoby kommun 
skall inta en aktiv position i debatten och på så sätt stärka vår region.  
Nedan följer en redogörelse för respektive punkt och de åtgärder som har varit och är aktuella: 
 
-   Motionen har till viss del redan behandlats och besvarats i fullmäktige 25.2.2010 § 10 genom 

överdirektör Kaj Suomelas kommentar där kort konstateras att arbetsfördelningen inom NTM-
centralen  med Vasa som huvudort och Karleby som  verksamhetsställe  följer personalens  
sakkunskap  snarare än en geografisk fördelning, detta på grund av knappa personalresurser. 
Detta betyder att Vasa förblir huvudort och att personalens arbetsfördelning sker inom organi-
sationen.  Kronoby kommun kommer att bevaka serviceutbudets tillgänglighet och följa upp att 
den språkliga servicen kan säkras.  

 
-   Motionen har till viss del redan tidigare behandlats i fullmäktige 6.5.2010 § 29 efter att styrel-

sen inbjudit vd Olle Siren för att informera om aktuella frågor inom metallutvinning i regionen 
och då tjänstemannaledningen deltar i seminarier för att hålla sig informerad om planerna som 
utarbetats på landskapsnivå.  Landskapet Mellersta Österbottens förbund har detta som ett 
särskilt projekt och kommunernas intressebevakning sker huvudsakligen inom projektet men i 
markanvändning och planering bl.a. KOKO kommer sektorns behov av reserveringar att beak-
tas. 
 

-   Motionen efterlyser en aktiv roll för kommunen i att utveckla strukturerna i regionen. Kronoby 
kommun har genom sitt samarbete med värdkommunen Karleby inlett ett nära och  mycket 
aktivt arbete för att utveckla basservicen inom vårdsektorn. Karleby – och Jakobstadsregio-
nerna har nyligen inlett ett KOKO-projekt för att öka regionerna attraktions- och konkurrens-
kraft inom ramen för ett nationellt regioncenterprogram och inom Concordia har genomförts en 
strategiprocess som skall stärka den näringspolitiska helhetssynen.  Under 2011 kommer 
tyngdpunkten att ligga på det samarbete som sker inom KOKO (regioncentersamarbetet) där 
regionerna gemensamt söker samarbetsformer inom ett halvt dussin temaområden. Samarbe-
te sker på bred front, fördomsfritt och den gemensamma målsättningen är att skapa nya struk-
turer på de områden där man kan finna gemensamma lösningar. Kronoby kommun har här en 
viktig roll.  

 
-   Målsättningen för det KOKO- samarbete som har påbörjats är att öka regionernas attraktions-

kraft och att skapa strukturer som höjer regionernas konkurrenskraft.  Kronoby kommuns roll 
är här viktig, inte minst pga. vårt geografiska läge. 
 

-   Jakobstadregionens samarbetsnämnd tillsätter en del av de organ som arbetar inom ovan 
nämnd projekt och den fungerar direkt eller indirekt via Concordia som styrgrupp eller som 
uppföljningsgrupp för detta samarbete. Samarbetsnämnden har därför en mycket central roll i 
att utveckla samarbetet regionerna emellan. Denna roll kommer att stärkas de närmaste åren 
och Kronoby kommun som ordförandekommun har här en central roll. 
 

-   Samarbetsnämnden med bistånd av Concordia och den projektfinansiering som krävs för att 
påbörja samarbete och skapa nya strukturer utgör det verktyg med vilket de i motionen efter-
lysta åtgärderna skall genomföras. Kronoby kommun kommer som ordförandekommun under 
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åren 2011-2012 att aktivt lyfta fram just dessa frågor. Det är dock orsak att understryka att 
samtliga de i motionen nämnda punkterna redan ligger under arbetet inom ett stort antal pro-
jekt och att resultaten av detta arbete kommer att presenteras för kommunfullmäktigeförsam-
lingarna i regionerna de närmaste åren. Detta arbete kräver tid, tålamod och allas bidrag – 
processen att förändra strukturer är lång, men det är viktigt att ta de första stegen - och det 
har Kronoby kommun gjort. 
 

KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  ovannämnda redogörelse antecknas som svar på motionen och 
att                  den härmed är besvarad. 
 
 
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström, att kommunen i samarbetsnämnden för tar initiativ till 
att föra in hela jakobstadsregionen under Karleby NTM:s ansvarsområde med motivering geografisk 
närhet och lokalkännedom i enlighet med första punkten i motionen.  Peter Albäck stöder detta för-
slag.  
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden, att det finns två förslag och att omröstning bör 
verkställas. Han föreslår att detta görs 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 3 ja-röster (Byggmästar, Högnabba, Lindgren) och 5 nej-röster(Albäck, Furubacka, 
Hagström, Hongell, Wassborr) 
 
Under diskussionen uttalades önskemål om att Kaj Suomela från Österbottens ELY-central samt nå-
gon från Karleby verksamhetsställe inbjuds till fullmäktige för att ge mera information i ärendet innan 
det behandlas.. 
 
BESLUT: 
Styrelsen beslöt efter omröstning att kommunen i samarbetsnämnden tar initiativ till att föra in hela 
jakobstadsregionen under Karleby NTM:s ansvarsområde, 
att   kommunfullmäktige till övriga delar antecknar ovannämnda redogörelse som svar på 

motionen och 
att   den härmed är besvarad. 
____________ 
 
Kfge 14.10.2010 § 65: 
Fullmäktige beslöt enhälligt omfatta ordförandens förslag att ändra ordningsföljden vid behandlingen 
så att denna paragraf togs direkt efter § 59 och att ordet till först gavs åt ELY-centralens representant. 
 
Kristin Sundqvist-Strandin, enhetschef vid Österbottens ELY-central presenterade ingående organisa-
tionen och verksamheten. Frågor som ställdes och vilka hon sedan besvarade gällde främst stödmöj-
ligheterna och skillnaderna mellan landskapen samt fördelningen av personalresurserna mellan Vasa 
och Karleby. 
 
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström, understödd av Marina Furubacka, att frågan remitte-
ras tillbaka till styrelsen för fortsatt beredning. Ordföranden avslutar diskussionen för att förrätta om-
röstning om fortsatt behandling, som besvaras med ”ja”,  eller remittering, som besvaras med ”nej”. 
Omröstningspropositionen som godkändes framgår av bilagan.  Av denna framgår att det avgavs 0-ja-
röster, 26 nej-röster och 1 nedlagd. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att frågan remitteras till styrelsen för fortsatt beredning. 
______________ 
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Kst 23.1.2012: 
 
Under år 2011 har samarbetet mellan Karleby och Jakobstads regioner förstärkts genom det 
samarbete som skett inom det s.k. utvecklingszonarbetet, vilket omfattades av fullmäktige 
13.10.2011 § 56. Ett seminarium (Allting) hölls våren 2011 och ett hålls 24.1.2012. En sam-
manställning över de åtgärdshelheter som gemensamt överenskommits och som nu är i 
verkställighetsskede delgavs på mötet.  Samarbetsnämnden fungerar som styrgrupp och har 
en aktiv roll i att utveckla samarbetet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  ovannämnda redogörelse antecknas som svar på motionen och 
att                 den härmed är besvarad. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
23.1.2012 

 
 
Sida 
1/22 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

31.1.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 2/2012 
 
 
13 §.    MOTIONER OCH INITIATIV   Utredning över motioner och initiativ väckta 2011 samt 

tidigare obesvarade motioner 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5 skall kommunstyrelsen varje år före ut-
gången av februari månad till fullmäktige framlägga förteckning över de motioner, som väckts 
av fullmäktigemedlemmar, men som fullmäktige inte slutligt behandlat. Samtidigt skall kom-
munstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan kon-
statera vilka motioner är slutbehandlade. 
Enligt förvaltningsstadgan § 112 skall kommunstyrelsen årligen före utgången av februari 
månad framlägga för fullmäktige en förteckning över de initiativ om den kommunala verk-
samheten som kommuninvånare tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de 
åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt notera 
vilka initiativ som slutbehandlats.  
 
Ifjol inlämnades inga initiativ från kommuninvånare. 
 
Under år 2011 har följande sex motioner inlämnats:  
1. Marketta Widjeskog m.fl. 17.3.2011:   

 Startande av språkbad  
Arbetsgrupp tillsatt av kommunstyrelsen 11.4.2011 § 95. 
Motionen besvarad i fullmäktige 13.10.2011 § 57. 
 

2. Peter Albäck m.fl. 16.6.2011:  
Utredning av för- och nackdelar av sammanslagning med Karleby. 

 Motionen besvarad i fullmäktige 13.10.2011 § 59.  
 

3. Peter Albäck m.fl. 16.6.2011:  
Arbetsgrupp för utredning av tredje sektorns roll inom äldreomsorgen. 

 Motionen besvarad i fullmäktige 13.10.2011 § 58. 
 

4. Inger Backman m.fl.10.11.2011:     
Rekommendation gällande försäljning av energidrycker.  

 Motionen under behandling.  
 

5. Inger Backman m.fl. 10.11.2011:     
Ungas möjligheter att använda kommunens utrymmen. 

 Motionen under behandling. 
 

6. Inger Backman m.fl. 10.11.2011:   
Fortsatt aktiv marknadsföring av kommunens bostadstomter. 

 Motionen under utredning. 
 
Från år 2010 finns Elisabeth Hagström med fleres motion om stärkande av samarbete inom 
Karleby- och Jakobstadsregionen inte klar. Den inlämnades 16.9.2010 och behandlades i 
fullmäktige 14.10.2010  § 65. Kristin Sundqvist-Strandin, enhetschef vid Österbottens ELY-
central presenterade på mötet organisationen och verksamheten. Motionen som remittera-
des till styrelsen för fortsatt beredning behandlades under föregående paragraf.  
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KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att     utredningen över motioner väckta 2011 och tidigare väckta inte slutbehandlade mo-

tioner antecknas för kännedom. 
 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 176/2010 
 
 
14 §. BUDGET 2011  Bokföringsrapport 1.1 – 30.11.2011 

 
Ekonomichefen: 
En rapport för tiden 1.1–30.11.2011 gällande nämndernas nettoförbrukning i driftsekonomi-
delen samt resultaträkning har uppgjorts.  
 
Resultatet för perioden uppgår till -402 700 € eller 1 611 100 € bättre än budgeten förutsätter 
då godkända budgetändringar är beaktade. Driftsintäkterna har influtit till 105,2 % och -
kostnaderna har använts till 91,5 %, vilket resulterar i en nettoförbrukning på 90,2 % eller en 
totalunderskridning med 516 100 €. Nettoanvändningen för 11 månader bör uppgå till högst 
91,67 %.  
 
Både statsandelar och skatter har för 11 månader influtit mera än budgeterat, statsandelarna 
är drygt 300 000 € och skatterna drygt 800 000 € över budget. 
 
Från Karleby stad har erhållits en rapport för social- och hälsovården för perioden januari-
november 2011. Enligt rapporten skulle skillnaden mellan vad som förbrukats i Karleby stad 
och vad som betalats utgöra en skuld på 455 953 €, vilket finns med som en korrektivpost i 
resultaträkningen.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten 1.1–31.11.2011 för kännedom. 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
Kommundirektören gavs i uppdrag att till nästa möte utreda planer och uppsägnings-
tider i avtalet under moment 27 18 i social- och hälsovårdens budgetrapport.   
__________ 
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Dnr: KST 157/2010 
 
 
15 §.     BOKSLUT 2011           Kreditförluster och kostnadsföring av utestående fordringar 

Ekonomichefen: 
Det verkliga bokslutsarbetet för år 2011 har ännu inte inletts, men redan nu har granskats 
vilka poster som borde föras som kostnadsföringar och kreditförluster i bokslutet. I vår kom-
mun har under ett antal år tillämpats samma praxis som i affärsbokföringen, så att uteståen-
de fordringar som är äldre än ett år inte mera kvarstår i balansen som fordran. I bokslutet för 
år 2011 föreslås att de fordringar som är utestående per 31.12.2010 antingen kostnadsförs 
eller beaktas som kreditförlust beroende på omständigheterna. 
De inkomster, som inflyter för kostnadsförda fordringar, bokförs om de erhålls det år de infly-
ter och inom det kostnadsställe där inkomsten ursprungligen uppkommit. Inkomster från 
kostnadsförda fordringar varierar år från år. De kostnadsförda posterna krävs i sedvanlig 
ordning och sänds för indrivning eller utmätning. 
Som Bilaga 1/15 § av 23.1.2012 finns en sammanställning över belopp som föreslås bli förda 
som kostnadsföringar och kreditförluster. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att de i bilagan antecknade beloppen antingen förs som kost-
nadsföring eller kreditförlust i bokslutet för år 2011. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 122/2009 
 
 
16 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONERNA   Frågan om tillsättande av expertgrupp 

 
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 § 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, styrel-
sens representant Marina Furubacka och personalsekreterare Sissi Brännbacka som grup-
pens koordinator.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter en expertgrupp som utvärderar verksamheten i Kronoby för av-
talsperioden 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 utvärde-
ra ISS verksamhet i Kronoby för avtalsperioden som förlupit bestående av rektor Tom 
Forsström, dagvårdsledare Yvonne Rönnqvist, Karleby stads representant Kerstin 
Wallis, byggnadsingenjör Bernt Slotte, styrelsens representant Marina Furubacka, 
svenska sektionens ordförande/medlem i social- och hälsovårdsnämnden Bernt Stor-
backa och personalsekreterare Sissi Brännbacka som gruppens sammankallare.  
Expertgruppen presenterar sin analys senast i april 2012. 
__________  
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17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Optima samkommunstyrelse 30.11 och 16.12 samt samkommunfullmäktige 16.12 
- social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 29.11  och 13.12 
- social- och hälsovårdsnämnden 7.12 och 14.12 
- fullmäktige för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundser-

vice 28.11 och styrelsen 19.12 
- miljöhälsovårdsnämnden 8.12 
- arbetsplatsmöte vid tillbyggnad och sanering av Kronoby hälsostation 9.12 samt 

byggnadskommitten 9.1.2012 
- samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 24.11 
- landskapsstyrelsen för Mellersta Österbottens förbund 12.12 
- samkommunstämma för Kronoby Folkhögskola 14.12 och samkommunstyrelsen 

29.11 
- kommunreformgruppen 15.12 
- Österbottens avfallsnämnd 15.12 

 
b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt november 2011; sammanlagt 

125 personer eller 4,0 % av arbetskraften var utan arbete, av dessa var 23 under 25 år 
och 56 över 50 år, 21 hade varit utan arbete över ett år, 32 var placerade med olika åt-
gärder och 8 arbetsplatser var lediga.  I förhållande till föregående månad har de arbets-
lösa minskat med 2 personer och jämfört med november 2010 med 12 personer. I Ja-
kobstadsregionen var arbetslöshetsprocenten 5,1 och i hela landet 8,8. 
 

c) Statistikcentralens befolkningsändringar november 2011; befolkningen minskade under 
november månad med 4 personer då 5 är födda, 6 avlidit, 15 flyttat hit från andra kom-
muner och 19 bort, 5 flyttat hit från utlandet och4 emigrerat. Under januari-november har 
befolkningen minskat med 35 personer då 62 är födda, 70 avlidit, 211 flyttat hit och 238 
bort.  

 
d) Utredningen som den statliga strukturarbetsgruppen för kommunalförvaltningen gör blir 

färdig i slutet av januari att överlämnas åt förvaltnings- och kommunministern. Den sänds 
därefter på remiss till kommunerna och kommer att presenteras på en regionrunda som 
för Österbotten är torsdagen den 23 februari i Vasa och för Mellersta Österbotten onsda-
gen den 22 februari i Kaustby. Målet med kommunrundan är att skapa interaktion mellan 
staten och kommunerna, att samla in feedback på strukturarbetsgruppens utredning samt 
svara på frågor om kommunreformen. Utöver tillställningarna som är en del av hörandet 
av kommunerna begärs av kommunerna skriftliga utlåtanden om utredningsresultaten.  

 
e) Social- och hälsovårdsnämndens beslut 14.12.2011 § 283 om avgifter och taxor 2012 för 

äldreomsorgen, hemvården och handikappvården. Avgifterna och taxorna för barnskydd 
är oförändrade. 

 
f)     Social- och hälsovårdsnämndens beslut 14.12.2011 § 288 gällande omhändertagande 

inom barnskyddet 
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g) Österbottens lantmäteribyrå har 18.11.2011 beviljat Herrfors Nät-Verkko oy Ab inlös-

ningstillstånd för att inlösa bestående nyttjanderätt för en 110 kV kraftöverföringsledning 
från Ytterbråtö by lägenheten Lyttare 8:33 till Kronoby transformatorstation 34:3, sam-
manlagt 3,2 km.  
 

h) Institutets för hälsa och välfärd rapport ”Främjande av befolkningens välfärd och hälsa i 
kommunerna - Grundrapport om datainsamlingen till kommunledningen 2011” 

 
i)     Granskning av kostnaderna för mat- och städservicen har gjorts enligt avtalet med ISS 

och stiger från 1.1.2012 med 4,5 % för städningen och 4,23 % för köksfunktionerna. 
 

j)  Kommunsekreteraren har förordnat Maria Björkgård till t.f. landsbygdssekreterare 1.1–
31.12.2012 under ordinarie tjänsteinnehavares moderskapsledighet, semester och vård-
ledighet. 

 
k) Företagare inom miljöservicebranschen inom Ab Ekorosk Oy.s verksamhetsområde har 

lämnat in en vädjan till andelskommunerna om hörande så att en bedömning av före-
tagskonsekvenserna görs vid förnyelsen av avtal och instruktionen samt krav på bibehål-
len avtalsbaserad avfallstransport i hela Ekorosks verksamhetsområde. 

 
l)    Närings-, trafik- och miljöcentralen har 13.1.2012  beviljat Lars Nyqvist undantag för byg-

gande av egnahemshus och garage på lägenheten Snickeritomt 3.38 i Överby by vid 
Perho å. Kommunstyrelsen förordade ansökan 3.10.2011 § 219. 

 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
Punkt k tas till behandling vid nästa möte. 
__________ 
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Dnr: KST 9/2012 
 
 
18 §.       INITIATIV         Elisabeth Hagströms initiativ om köp av mark i Nedervetil 

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 införskaf-
fande av lämpliga markområden. 
  
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet överförs till tekniska nämnden. 
__________ 
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19 §.      ÖVRIGA ÄRENDEN            Frågor framförda på mötet 

a) John-Erik Sandvik avkräver i första hand av styrelsens ordförande förklaring över be-
handling i styrelsen 12.12.2011 § 294 verkställigheten av fullmäktiges beslut punkt c) 
Landsbygdsförvaltning. 

 Hans-Erik Lindgren meddelar att redogörelse ges. 
 

b) John-Erik Sandvik påtalar med understöd av Elisabeth Hagström m.fl. att kommunsty-
relsen i detta skede går in för en enkät gällande kommunens inriktning vid kommande 
kommunsammanslagning så att kommundirektören till nästa möte bör bereda frågan 
med ett förslag till enkät om dagsläget med de basuppgifter som finns idag. 
Kommundirektören meddelar att ingen beredning görs. Styrelseordförande meddela-
de , att jag tar inte den här frågan till omröstning om jag så blir polisanmäld. 
 

BESLUT: 
 
Ärendena och ordförandens svar under punkt a) antecknades. 
__________ 
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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: 3, 5-14,17-19. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer. 4, 15-16. 
 
 
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:  4, 15-16. 
 
 
 
 
 
 
 
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 80 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 
 
 


