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Sammanträdestid Måndagen den 25 juni 2012  kl 18.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
185 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
186 §. PROTOKOLLJUSTERARE 
187 §. GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN 
188 §. KOMMUNSTYRELSEN   Frågestund 
189 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
190 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 
191 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015     Budgetdirektiv 
192 §. VAL     Röstningslokaler vid kommunalvalet 2012 
193 §. VAL    Förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2012 
194 §. UNDERSTÖD      Fördelning av anslag 2012 för reparations- och 
  energiunderstöd 
195 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Rektor Stefan Storvalls ansökan om  
   tjänstledighet 
196 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD    Social- och hälsovårdsministeriets 
   anhållan om utlåtande; lag om stöd för den  
   åldrande befolkningens funktionsförmåga 
   och om social- och hälsovårdstjänster för  
   äldre 
197 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD   Utlåtande om  boende- och dagverksamhet  
  för handikappade 
198 §. AVTAL   Dagvårdens hyresavtal med Biskops Kvarn 
199 §. PLANER     WL Trecon Öb:s anhållan om planeändring för 
  Jannesgränd 
200 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för ventilation och automatik 
  vid Terjärv bibliotek 
201 §. FÖRVALTNING    Enkät gällande kommunens inriktning; 
  arbetsgruppens slutrapport; bordlagt ärende 
202 §. AVFALLSHANTERING    Anhållan av Österbottens avfallsnämnd; utredning 
  om transportsystemet 
203 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
204 §. NÄRINGSLIV       Concordia 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

3.7.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

185 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 20 juni 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
 
Peter Svartsjö hälsade alla välkomna till byn. Han berättade kort om byn som har stora och 
livskraftiga jordbruk och pälsfarmer, flera industrier och ett rikt föreningsliv. Invånarna tror på 
framtiden, nya hus uppförs. Avsaknaden av hyresbostäder är ett problem som borde åtgär-
das. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

3.7.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

186 §. PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Peter Albäck och Stefan Dahlvik till protokolljusterare. Protokollet 
justeras den 27 juni 2012.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Peter Albäck och Peter Svartsjö till protokolljusterare. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

3.7.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

187 §. GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes utan ändringar.  
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

3.7.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

188 §. KOMMUNSTYRELSEN   Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
Kommundirektören informerade om läkarmottagningsverksamheten, rapporten om gymna-
siesamarbetet samt om kommunreformen. Under diskussionen berördes även Concordias 
situation. 
 
BESLUT: 
 
Informationen antecknades för kännedom. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

3.7.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

189 §. 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: 
 

- bildningsnämnden 12.6 
- kultur- och fritidsnämnden 13.6  
- tekniska nämnden 13.6 
- miljönämnden 14.6 
- byggnadsnämnden 19.6 
- Terjärv kommundelsnämnd 11.4 

 
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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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

190 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktiges möte hölls 14.6.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
a) BOKSLUT 2011     Information om bokslutet 

 - bokslutet distribueras i sedvanlig ordning 
 
b) BOKSLUT 2011      Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 

- delges nämnderna och direktionen för affärsverket Kronoby Elverk för kännedom 
 
c) BOKSLUT 2011  Revisionsberättelsen, godkännande av bokslutet samt  
  beviljande av ansvarsfrihet 
 - antecknas 
 
d)      BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015    Godkänna ramar 
 - delges nämnderna, budgetdirektiven behandlas som en skild fråga  
 
e) BILDNINGSVÄSENDET    Nytt tillstånd för medborgarinstitutet 
 - meddelas bildningsnämnden för verkställande 
 
f) PLANER           Säkerhetsplan för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten 
                           och för Kronoby kommun, årsrapport och åtgärdsförslag 
 - delges social- och hälsovårdsnämnden 

 
g) MOTIONER    Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot verkställande av 
  enkäten gällande kommunens inriktning; mellanrapport till  
  fullmäktige 

- antecknas, behandlas på nytt av styrelsen  
 
Under en lång diskussion föreslår Peter Albäck att punkt c) gällande beviljande av 
ansvarsfrihet inte tillkom i laga ordning och inte kan verkställas eftersom det på 
fullmäktigemötet framlagts ett understött förslag att inte ge styrelsens ordförande och 
kommundirektören ansvarsfrihet och att dessa personer enligt Peter Albäck som jäviga 
deltog i den fortsatta behandlingen i fullmäktige och styrelsens ordförande även  deltog i den 
förättade omröstningen. John-Erik Sandvik stöder Albäcks förslag. Sedan den långa 
diskussionen, som var avbruten för sedvanlig kaffepaus, avslutats konstaterar ordföranden 
att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med 
namnupprop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som 
stöder Albäcks förslag röstar ”nej”. Detta godkändes. Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster 
(Byggmästar, Svartsjö, Lindgren), 2 nej-röster (Albäck, Sandvik) och 3 nedlagda (Furubacka, 
Hagström, Wassborr).  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt på alla punkter omfatta förslaget, gällande punkt c) beviljan-
de av ansvarsfrihet, efter omröstning. 
__________ 
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Nämnd Kommun- 
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Dnr: KST 90/2012 
 
 
191 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015     Budgetdirektiv 

Ekonomichefen: 
Kommunfullmäktige har 14.6.2012 § 43 behandlat ramar för budgeten 2013 och ekonomi-
planen 2013-2015. För att få igång arbetet med budgeten och planen bör direktiv och beräk-
ningsgrunder sändas till nämnderna. Som Bilaga 1/191 § av 25.6.2012 fogas förslag till di-
rektiv. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner bifogade direktiv för budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-
2015. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
  






















benita.frojdo
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Dnr: KST 83/2012 
 
 
192 §. VAL    Röstningslokaler vid kommunalvalet 2012 

Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktige beslöt 17.3.2011 att kommunen fortsättningsvis är indelad i åtta röst-
ningsområden. Indelningen i röstningsområden kan genom ett fullmäktigebeslut årligen inom 
april månad ändras och träder då i kraft från den 15 oktober samma år.  En ändring i indel-
ningen har inte aktualiserats, varför frågan inte till denna del tagits upp. 
Varje röstningsområde ska ha ett röstningsställe på valdagen.  Kommunstyrelsen bör fatta 
beslut om dessa så att de senast den 10 augusti kan införas i Befolkningscentralens register 
över röstningsställen för kommunalvalet 28.10.2012. 
Då kommunfullmäktige 27.1.1994 minskade antalet röstningsområden från 17 till 8, anteck-
nades till beslutet att röstningslokalen kan alternera mellan byarna.  
Röstningsstället har alternerat inom röstningsområdena 1. Norrby-Hopsala mellan Norrby 
skola och Hopsala byagård och 3. Söderby mellan Merjärv byahem, Jeussen byahem och 
Söderby skola. I tur i 1:a röstningsområdet är Hopsala byagård och i 3:e röstningsområdet 
Söderby skola. 
De personer som inte i befolkningsdatasystemet antecknats vid någon fastighet hänförs till 
2:a röstningsområdet.  
 
KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen fastställer röstningsställen för kommunalvalet 2012 enligt följande: 
1. Norrby-Hopsala Hopsala byagård   
2. Kronoby centrum Samlingshuset 
3. Söderby  Söderby skola 
4. Nedervetil  Nedervetil skola 
5. Nedervetil, Norrby Norrby byagård  
6. Terjärv centrum Terjärv skola 
7. Djupsjöbacka Djupsjöbacka skola 
8. Småbönders Småbönders skola 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 82/2012 
 
 
193 §. VAL   Förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2012 

Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsen skall enligt 9 § i vallagen besluta om allmänna förhandsröstningsställen i 
kommunen. Förhandsröstning vid kommunalvalet hålls 17–23.10.2012. Den egentliga valda-
gen är söndagen den 28 oktober 2012. Uppgifterna ska senast den 10 augusti införas i Be-
folkningscentralens register över röstningsställen för att antecknas på meddelandekorten om 
valet, som sänds till alla röstberättigade.  
Kommunen är enligt 14 § 3 mom. i grundlagen skyldig se till att de röstberättigade har till-
räckliga möjligheter att rösta antingen på förhandsröstningen eller på valdagen. I varje kom-
mun skall finnas åtminstone ett allmänt förhandsröstningsställe. Kommunen har sedan post-
kontoren försvann skött om förhandsröstningen så att förhandsröstningsställen varit Kom-
mungården och byråerna i Nedervetil och Terjärv.  Sedan kommunalvalet 2008 har förhands-
röstningen i Nedervetil ordnats på biblioteket som numera fungerar som kommunens info-
punkt i Nedervetil och därmed är det naturliga förhandsröstningsstället. 
Kommunstyrelsen bör besluta om antalet ställen, deras placering och öppettider. Öppettider-
na kan enligt anvisningarna under vardagar vara högst kl 8–20 och lördag-söndag 10–16. 
Under de senaste valen har förhandsröstningsställena varit öppna vardagar kl. 8.00–18.00 
och lördag-söndag 10–13. På varje förhandsröstningsställe bör minst två valförrättare samti-
digt vara närvarande. Dessa utses av centralvalnämnden. 
Kommunstyrelsen ska även besluta om vilka anstalter som är förhandsröstningsställen. De 
fyra senaste valen har förutom vårdcentren även pensionärshemmen och intilliggande boen-
den varit särskilda förhandsröstningsställen och valbestyrelsen haft hand om röstningen.  
Såsom tidigare ordnas röstning i hemmet för boende i egna hem eller övriga boenden om 
rörelse- eller funktionsförmågan är begränsad och inte möjliggör röstning på allmänna för-
handsröstningsställen eller på valdagen i vallokalen. 
Kommunsekreterare Kerstin Myrskog är centralvalnämndens sekreterare och ansvarig för 
valet medan avdelningssekreterare Benita Fröjdö är ansvarig valförrättare för förhandsröst-
ningen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstning vid kommunalvalet 2012 ordnas på Kom-
mungården, biblioteket i Nedervetil och kommunbyrån i Terjärv 17–23.10.2012 så att öppet-
tiden under vardagar är kl. 8–18 och lördag-söndag kl. 10–13.  
Förhandsröstning ordnas även på Sandbacka vårdcenter, Terjärv vårdcenter, Herberts Hus, 
Tallgården, Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem, Backebo och Gruppboendet i 
Terjärv.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 81/2012 
 
 
194 §.  UNDERSTÖD        Fördelning av anslag 2012 för reparations- och energiunderstöd 

Byggnadsinspektionen/Kommunsekreteraren: 
I statsbudgeten för 2012 har Kronoby kommun anvisats en fullmakt på 91 619 € för under-
stöd som beviljas för reparation av bostäder till åldringar och handikappade samt för energi-
understöd till småhus och fastigheter. 
 
Vid beviljandet av reparations– och energiunderstöden år 2012 följs lagen om understöd för 
reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005, 
ändrad 1059/2008 samt 1254/2010), statsunderstödslagen (688/2001) samt statsrådets för-
ordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära 
olägenheter (128/2006, ändrad 115/2008, 11/2009 och 1255/2010) samt anvisningarna från 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). 
 
Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade baseras på inkomster och förmögen-
het.  Behovsprövat energiunderstöd för småhus (bl.a. reparation av klimatskärm) baseras på 
månadsinkomster. Understöd för omändring av uppvärmningssystem till ett system med för-
nybar energi, förutsätter att man tidigare använt olje- eller eluppvärmning. Övriga energiun-
derstöd gäller för bostads- och fastighetsbolag för olika energibesparande åtgärder. Förslag 
till understöd har uppgjorts utgående från dessa uppgifter.   
 
Den riksomfattande ansökningstiden pågick i år till 11.4.2012.  Före ansökningstidens utgång 
inlämnades sammanlagt 55 ansökningar, varav 9 ansökningar om reparationsunderstöd för 
åldringars och handikappades bostäder.  Av dessa var 1 sökande veteran. För behovsprövat 
energiunderstöd inlämnades 6 ansökningar, för understöd för omändring till förnybar energi 
33 ansökningar samt för övriga energiunderstöd 7 ansökningar. 
På  basen av  dessa  ansökte  kommunen om en fullmakt på sammanlagt 163 172 € varav 
45 762 € för reparationsunderstöd, 11 492 € för behovsprövat energiunderstöd, 60 659 € för 
understöd för förnybar energi samt 45 259 € för övriga energiunderstöd. 
 
Anslaget som i statsbudgeten tilldelats Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
att användas till understöd för reparationer och energiunderstöd var i år mindre än vad som 
motsvarade behovet.  Den anvisade fullmakten till Kronoby kommun på 91 619 € är ca 56 % 
av den ansökta summan. För reparationsunderstöd för åldringar och handikappade samt för 
behovsprövat energiunderstöd anvisas den ansökta summan om 45 762 € enligt Bilaga 
1/194 § av 25.6.2012 resp. 11 492 € Bilaga 2/194 § av 25.6.2012 för understöd för förnybar 
energi 23 050€, Bilaga 3/194 § av 25.6.2012 (ca 38 %) åt 29 sökande som är berättigade till 
understöd. Fördelningen utgår från principen om samma belopp åt alla för samma åtgärd, 
vilket tillämpas även i en del av grannkommunerna. Fyra sökanden enligt Bilaga 4/194 § av 
25.6.2012 kan inte beviljas bidrag då de inte uppfyller fordringarna. För övriga energiunder-
stöd anvisades ett belopp om 11 315 € (ca 25 % av den ansökta summan), Bilaga  5/194 § 
av 25.6.2012 
 
Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan det anslag som anvisas för 
reparationsunderstöd inte användas till energiunderstöd eller tvärtom. Anslag som är ämnat 
för förnybar energi får inte heller användas till något annat energiunderstöd. 
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KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar 9 sökande understöd om sammanlagt 45 762 € i reparationsun-
derstöd för åldringars och handikappades bostäder enligt bilaga 1, sex sökande sammanlagt 
11 492 € i behovsprövat energiunderstöd enligt bilaga 2, 29 sökande sammanlagt 23 050 € i 
understöd för förnybar energi enligt bilaga 3, fyra ansökningar avslås enligt bilaga 4. Sju sö-
kande beviljas understöd för bostads- och fastighetsbolag för energibesparande åtgärder om 
sammanlagt 11 315 € enligt bilaga 5. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
 
Liane Byggmästar, Marina Furubacka, Hans-Erik Lindgren och Ossian Wassborr anmälde 
jäv och deltog inte i frågans behandling. Ordet leddes av Elisabeth Hagström. 
__________ 
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Dnr: KST 84/2012 
 
 
195 §.TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Rektor Stefan Storvalls ansökan om tjänstledighet 

Personalsekreteraren: 
Rektor Stefan Storvall inlämnade den 19 juni 2012 en anhållan om tjänstledighet för att kun-
na  fungera  som  servicechef för  Finlands  skidlandslag under tiden oktober till mars år 
2012 – 2013. Ansökan omfattar tjänstledighet enligt Skidförbundets förslag i Bilaga 1 /195 § 
av 25.6.2012.  
 
Skidförbundet föreslår ett kontrakt med option även för säsongen 2013 – 2014, som omfattar 
OS-tävlingarna i Sochi. Storvall önskar även få besked om huruvida det under säsongen 
2013 – 2014 är möjligt att fungera som servicechef för skidlandslaget med motsvarande ar-
rangemang. För denna period har Skidförbundet ännu inte presenterat någon tidtabell. 
 
Enligt bildningssektorns principer för beviljande av tjänstledigheter, som godkänts i bild-
ningsnämnden 11 § av 22.1.2004, kan bildningsnämnden bevilja tjänstledighet för högst 1 år 
för arbete hos annan arbetsgivare, ansökan om tjänstledighet som överskrider 1 år riktas till 
kommunstyrelsen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar Stefan Storvall tjänstledighet utan lön enligt Skidförbundets förslag 
för säsongen 2012 - 2013, förutsatt att Storvall själv ordnar vikarie under tjänstledigheten. 
 
Kommunstyrelsen tar inte ställning till tjänstledighet för säsongen 2013 – 2014 innan en 
mera exakt tidtabell presenterats. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände efter diskussion förslaget. Styrelsen förutsätter att vice-
rektorn förordnas till rektor under ledighetsperioderna. 
__________ 
 
 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 77/2012 
 
 
196 §.    SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD   Social- och hälsovårdsministeriets anhållan om utlå-

tande; lag om stöd för den åldrande befolkningens 
funktionsförmåga och om social- och hälsovårds-
tjänster för äldre 

Kommunsekreteraren: 
I programmet för Katainens regering ingår ett mål att bereda en lag om äldre service. Utkas-
tet till lag om stöd till den åldrande befolkningens funktionsförmåga och social- och hälso-
vårdsservice för äldre har utarbetas av en styrgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministe-
riet.  
Styrgruppen har överlämnat en promemoria till omsorgsministern i april. Den omfattar de-
taljmotiveringen till lagutkastet och en preliminär analys av lagförslagets konsekvenser. 
Social- och hälsovårdsministeriet ber vissa kommuner och organisationer om utlåtande över 
promemorian. Vår kommun hör till de nio svensk- eller tvåspråkiga kommuner som har möj-
lighet säga sin åsikt. Styrelsen gav 6.6.2011 förslag till utkast över lagen. 
Syftet med lagen är att förbättra 1) den åldrande befolkningens välfärd, funktionsförmåga och 
självständiga livsföring, 2) möjligheterna att delta när kommunen förbereder beslut och ut-
vecklar service som påverkar de egna levnadsförhållandena, 3) den äldre personens möjlig-
heter att få stöd och service i enlighet med sina behov när nedsatt funktionsförmåga så krä-
ver samt 4) den äldre personens möjligheter att påverka serviceinnehållet och fatta beslut 
som gäller servicen. 
 
Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har 12.6.2012 § 71 behandlat frågan och 
gett servicedirektör Maija Juola i uppdrag att på basen av diskussionerna i sektionen avge 
utlåtandet ur Kronoby kommuns synvinkel.  Inget utlåtande har begärts av Karleby.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen omfattar social- och hälsovårdsnämndens svenska sektions beslut.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 85/2012 
 
 
197 §.    SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD    Utlåtande om  boende- och dagverksamhet för han-

dikappade 

Kommunsekreteraren: 
Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion tillsatte 20.3.2012 § 26 en arbetsgrupp 
kring boendesituationen för handikappade samt Regnbågens situation och behovet fram-
över. 
Arbetsgruppen har konstaterat att det finns behov av ett nytt boende i kommunen. Frågan 
behandlades i sektionen 12.6 § 75. Föreningen De Utvecklingsstördas Väl i Karlebynejden 
DUVK är intresserade av att bygga ett nytt boende förutsatt att stöd beviljas från ARA. Ar-
betsgruppen önskar nu få klartecken av svenska sektionen, social- och hälsovårdsnämnden 
samt kommunstyrelsen att gå vidare i planeringen tillsammans med föreningen. Ansökan om 
statligt stöd ska inlämnas i höst och innan dess borde planeringen ha kommit långt. 
 
KD:S FÖRSLAG 
 
Verksamheten får fortsätta i samma juridiska form som tidigare och kommunens andel är att 
hitta lämpligt tomtalternativ enligt arbetsgruppens motivering. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 88/2012 
 
 
198 §. AVTAL  Dagvårdens hyresavtal med Biskops Kvarn 

Dagvårdschefen: 
Bildningsnämnden har beviljats tilläggsanslag för planeringen av nya dagvårdsutrymmen i 
Kronoby området samt för driften av en tillfällig dagvårdsgrupp från hösten. Många alternati-
va lösningar för den tillfälliga dagvårdsgruppen har diskuterats i arbetsgruppen och Biskops 
kvarns affärsfastighet lades fram som ett förslag. Besök till fastigheten och diskussion med 
Henry och Thomas Biskop har gjorts.  
Dagvårdschef Carina Ahlström, dagvårdsledare Erica Nygård, fastighetsansvarig Bernt Slot-
te har tillsammans med hälsoinspektör Ann-Sofi Slotte gjort en första granskning och be-
dömning av fastigheten och gårdsområdet. Det verkar vara möjligt med i första hand en till-
fällig barngrupp i en del av fastigheten, förutsatt att utrymmena och gårdsplanen renoveras 
och ändras för att uppfylla kraven för dagvårdsverksamhet. Ett 1-årigt hyresavtal för tiden 
1.7.2012–30.6.2013 har förhandlats fram med Henry Biskop, Bilaga 1/198 § av 25.6.2012. 

  
En senare möjlighet är att om kommunen köper fastigheten och planerar fastigheten och 
området för daghemsverksamhet. Med en genomtänkt planering och en ordentlig renovering 
av fastigheten och gårdsområdet kunde detta alternativ bli ett välfungerande daghem. Ge-
nom att först hyra fastigheten får man en uppfattning om platsens lämplighet för dagvård och 
möjligheterna till en permanent lösning på sikt kan bättre diskuteras ur en funktionell synvin-
kel. Tilläggsinformation delges under mötet. 
 
Under budgetbehandlingen inför 2013 tar kommunen ställning till vilket alternativ som är bäst 
för utvecklandet av Kronobyområdets dagvårds- och förskoleverksamhet; moduldaghem, 
nybyggt daghem eller köp, renovering och omändring av Biskops kvarns affärsutrymmen för 
daghemsverksamhet. 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet med Biskops kvarn för tiden 1.7.2012–30.6.2013 
och en del av planeringsanslaget ca 20 000 € används för iståndsättningsåtgärder av fastig-
heten och gårdsplanen.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 89/2012 
 
 
199 §. PLANER    WL Trecon Öb:s anhållan om planeändring för Jannesgränd 

Planläggaren: 
WL Trecon Öb anhåller till kommunstyrelsen att man påbörjar en planeändring av kvarter 
148, 154 och 147 på detaljplaneområdet för Kronoby centrum. Bolaget har köpt upp alla små 
tomter samt grönområdet/vägområdet som finns på området, Bilaga 1/199 § av 25.6.2012. 
Bolaget ämnar uppföra fyra parhus samt två biltak på det område som i gällande plan består 
av 7 egnahemstomter. Man har rätt att uppföra parhus på en tomt för egnahemshus men de 
önskar få en enhetlig och bra planering för området istället för att tvinga in byggnader på 
dessa små tomter. 
Ett smalt grönområde går genom området där kommunaltekniken är nedgrävd (el, telefon, 
vatten och avlopp). Detta grönområde borde tas bort men kommunaltekniken gör att man 
inte kan bygga på ledningarna. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger tekniska avdelningen i uppdrag att påbörja en ändring av kvarter 148, 
154 och 147 där man granskar tomtindelningen samt det smala grönområdets funktion i 
kvarteren. Sökanden av ändringen, WL Trecon Öb, står för planeringskostnaderna.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 
 
 
  










benita.frojdo
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Dnr: KST 76/2012 
 
 
200 §.   FASTIGHETER        Val av entreprenörer för ventilation och automatik vid Terjärv 

bibliotek 

Tekniska chefen: 
Kommunstyrelsen beslöt vid föregående möte 4.6 att entreprenör för ventilation och automa-
tik för Terjärv bibliotek inte väljes utan planeringen granskas och begärs granskade anbud av 
de två förmånligaste entreprenörerna. 
Planeraren har granskat planeringen och anbudsförfrågan har utsänts den 7.6 och granska-
de anbud inbegärts till den 18.6 kl. 16.00. 
Anbuden öppnades och öppningsprotokollet fogas som Bilaga 1/200 § av 25.6.2012. 
Förmånligaste totalpris minskade med 3 000 € på basen av den granskade planeringen. 
Funktionen försämras inte och granskade planeringen förenklar även delvis byggnadsteknis-
ka arbeten. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Ab G Koskela Oy väljes till entreprenör för ventilation och automatik arbeten vid byggande av 
Terjärv bibliotek. Entreprenadpriset är 52 900 €. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 19/2012 
 
 
201 §.   FÖRVALTNING   Enkät gällande kommunens inriktning; arbetsgruppens slutrapport; 

bordlagt ärende 

Kst 21.5.2012 § 157: 
Kst  2.4.2012 § 108: 
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 
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så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Sandviks förslag 
röstar ”nej”. Vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Hongell, Lindgren) och 5 nej-
röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr) och styrelsen beslöt att enkät genomförs. I 
andra omgången ställdes så Lindgrens förslag om att kommunreformgruppen fungerar som arbets-
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. 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
25.6.2012 

 
 
Sida 
11/281 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

3.7.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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 
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 21.5.2012 § 157: 
Kommunsekreteraren/kommundirektören: 
Enkätgruppen har 15.5 inlämnat sin slutrapport till styrelsen. 
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 tidta-
bellen och tog inte ställning till den. Alternativ som diskuterades var redan i vår före semestrarna, i 
augusti-september eller ännu senare sedan strukturreformen avancerat.  Stefan Högnabba har an-
tecknat 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 full-
mäktige 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 framskrider. Ett massivt motstånd mot den statliga struk-
turgruppens förslag och regeringens löfte om att tvångssammanslagningar inte genomförs samt kom-
mande 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 
budgeterat anslag. 
 
Till fullmäktige har den 22 mars inlämnats en motion med uppmaning att vidta åtgärder mot verkstäl-
landet 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 beslut i full-
mäktige 
 
Kommunstyrelsen torde konstatera att till den del invånarnas tillfredsställelse med kommunens service 
bör utredas att det redan finns ett omfattande material inom det s.k. Arttu-projektet och att uppgifterna 
där för Kronoby kommuns del är positiva och visar på en positiv trend, dvs. att invånarna är nöjda med 
servicen. 
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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 också meddelat att 
de stöder denna ståndpunkt. Allt samarbete kommer att bygga på frivillighet. 
Utslagsgivande för hur kommunreformen kommer att utvecklas är de förslag till förvaltningsmodeller 
för social- och hälsovården som kommer att presenteras sommaren 2012. Efter att de förslagen pre-
senterats kommer möjligen en andra hörandeomgång med kommunerna att genomföras där kommu-
nerna 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 kommunfullmäktige inläm-
nat 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 presen-

teras 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 konstaterar att 
frågan kunde bordläggas då ingen information tillsvidare finns, varken om strukturreformens fortsätt-
ning eller hälso- och sjukvårdsreformen. Hon föreslår att frågan tas upp på nytt 25.6 för att då konsta-
tera huruvida situationen kräver fortsatt bordläggning. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion bordlägga frågan till 25.6. 
__________ 
 
Kst 25.6.2012: 
 
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 

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

lagstiftning 
-   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. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga frågan till nästa möte. 
__________ 
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Dnr: KST 164/2011 
 
202 §.    AVFALLSHANTERING    Anhållan av Österbottens avfallsnämnd; utredning om 

transportsystemet 

Kst  6.2.2012 § 35: 
På styrelsens möte 23.1.2012 delgavs skrivelse från avfallstransportörer, varvid beslöts att frågan tas 
till behandling på nästa möte. 
Kommundirektören redogjorde för de diskussioner med företagarna som förts 1.2 samt för det PM som 
skrevs på mötet. 
Ledamöter i kommunstyrelsen ansåg att frågan bör beredas och tas upp som ett eget ärende vid näs-
ta möte så att styrelsens åsikt framgår. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att frågan om avfallstransporter tas till behandling på nästa möte. 
__________ 
 
Kst 27.2.2012 § 54: 
Kommundirektören: 
Företagarna inom miljöservicebranschen som verkar inom Kronoby kommun har i en skrivelse vänt sig 
till kommunen och önskat bli hörda med anledning av ny lagstiftning inom branschen.  I hörandet med 
företagen framfördes önskemål om att företagarna skulle få möjlighet att bli hörda av Österbottens 
avfallsnämnd innan beslut i frågan om val av transportsystem fattas. Företagarna framför också öns-
kemål om att Ab Ekorosk Oy inte skall fatta beslut i frågan om val av avfallstransportsystem vilket 
heller inte kommer att ske enligt den information Vd Olli Ahllund framförde till Samarbetsnämnden 
13.2.2012. Kronoby kommun har en representant i Österbottens avfallsnämnd som är den instans 
som fattar beslut om val av transportsystem. Avfallsnämnden har utgående från gällande bestämmel-
ser att välja mellan att inom upptagningsområdet fortsätta med nuvarande avtalsbaserade system 
eller att genom kommunal upphandling och konkurrensutsättning skapa ett nytt system. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen meddelar Österbottens avfallsnämnd och kommunens representant i nämnden att 
företagarna har hörts av kommunen och att nämnden bör höra dem innan beslut fattas. Deras åsikter 
har delgetts kommunstyrelsen. Avfallsnämnden uppmanas att i valet mellan system väga för- och 
nackdelar i systemen mot varandra och om nämnden går in för upphandling att då särskilt noggrant 
formulera offerterna så att de lokala förutsättningarna för rationella rutter skapas 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsens åsikt är att fortsätta som tidigare med avtalsbaserat system vilket meddelas Öster-
bottens avfallsnämnd och kommunens representant i nämnden. 
__________ 
Kst 25.6.2012: 
Kommundirektören: 
Österbottens avfallsnämnd begär inlämnande av kommunernas åsikt i ärendet. Skiftliga åsik-
ter bör inlämnas till Österbottens avfallsnämnd senast 31.7.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen avger samma utlåtande som 27.2.2012. Kommunstyrelsens åsikt är att 
fortsätta som tidigare med avtalsbaserat system vilket meddelas Österbottens avfallsnämnd 
och kommunens representant i nämnden. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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203 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 12.6 
- social- och hälsovårdsnämnden 13.6 
- fullmäktige  för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grund-

service 28.5  samt styrelsen 18.6 
- Optima samkommunstyrelse 29.5 
- räddningsnämnden i Karleby 10.5 
- byggnadskommittén för Kronoby hälsostation 30.5   
- delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki åar 31.5.2011 
- arbetsgruppen för planering av Sandbacka vårdcenter 6.6 
- Österbottens avfallsnämnd 24.5 
- arbetsplatsmötet för tillbyggnad och sanering av Kronoby hälsostation 20.6 

 
b) Statistikcentralens befolkningsändringar maj 2012; befolkningen ökade under maj månad 

med 10 personer då 3 är födda, 4 avlidit, 23 flyttat hit från andra kommuner och 14 bort 
samt 2 flyttat hit från utlandet.  Under januari-maj har befolkningen minskat med 4 perso-
ner då 26 är födda, 31 avlidit, 80 flyttat hit och 79 bort.   
 

c) Kommundirektörens, kommunsekreterarens och ekonomichefens beslutsföreteckningar 
1:a halvåret 2012 
 

d) Närings- trafik- och miljöcentralens beslut om högst 3 120 € i statsunderstöd för regionbil-
jettkostnader 2012  

 
e)  Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten informerar om aktuella tillställningar och projekt i 

höst 
 

f)  Folktingets verksamhetsberättelse och inbjudan till Finlandsarenan 16–20.7 i Björneborg  
 

g) Vasa Förvaltningsdomstols avgörande 21.6.2012 om Jan-Erik Granqvist med fleres be-
svär över kommunstyrelsens beslut 27.2 om genomförande av enkät om kommunens in-
riktning vid en eventuell kommunsammanslagning och utse arbetsgrupp för att ge förslag 
till frågor och tidtabell. Förvaltningsdomstolen lämnar besvären och ansökan om förbju-
dande av verkställigheten utan prövning då enligt 91 § kommunallagen rättelse inte får 
yrkas och kommunalbesvär inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller 
verkställighet. Beslutet kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.  

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades, samarbetsnämndens protokoll sänds härefter som e-post åt 
ledamöterna 
__________ 
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Dnr: KST 92/2012 
 
 
204 §. NÄRINGSLIV      Concordia  

 
Peter Albäck önskar under behandlingen av Övriga ärenden att på nästa möte tas frågan om 
näringscentralen Concordias situation upp och på mötet finns boksluten från tre senaste åren 
samt bolagsordningen till hands. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Frågan tas upp på nästa möte. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade förslaget. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 187-188, 190-191, 196-197, 201-204. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 189, 192-195, 198-200. 
 
 
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: 189, 192-195, 198-200. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


