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89 §. SAMKOMMUNER    Utse kontaktperson till Mellersta Österbottens  
   välfärdsprojekt 
90 §. HÄLSO- OCH SOCIALVÅRD  MÖCS:s begäran om utlåtande över  
    ”Kvällssjukhus” 
91 §. MILJÖFRÅGOR    Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande;  
   Björkens Svingård Ab 
92 §. VÄGAR   Inköp av vägområde till Fiskarholmen. 
93 §. MARKOMRÅDEN   Anhållan om köp av mark, lägenheten Nytorp RNr  
   23:7, Terjärv 
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   redogörelse över projekt 
96 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
97 §. ÖVRIGA ÄRENDEN   Paragraf på föredragningslistan 
98 §. INITIATIV     Peter Albäcks initiativ gällande skolskjutsgränserna 
99 §. INITIATIV    Peter Albäcks initiativ om språkservicen inom 
  värdkommunavtalet 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

78 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 22 mars 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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Sammanträdesdatum 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

79 §. PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Ossian Wassborr och Liane Byggmästar till protokolljusterare. Pro-
tokollet justeras den 28 mars 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Ossian Wassborr och Liane Byggmästar till protokolljustera-
re.  
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

80 §. FÖRVALTNING Godkänna föredragningslistan 

Under styrelsens diskussion föreslog Ossian Wassborr att frågan om att föredragningslistan 
ska innehålla även paragrafen Övriga ärenden tas till diskussion som § 97. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Frågan diskuteras § 97.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med tillägget att som § 97 diskuteras 
om återinförande av paragrafen Övriga ärenden. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

81 §. KOMMUNSTYRELSEN   Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
 
Kommundirektören informerade styrelsen om utvecklingen inom flygtrafiken med öppnande 
av en ny direktlinje till Stockholm samt om en nyligen färdigställd rapport med analyser över 
samhällsstrukturutvecklingen i Jakobstadsregionen. 
 
BESLUT: 
 
Informationen antecknades för kännedom. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

82 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Enligt 51 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören 
eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrel-
sen. Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling. 
Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndens verksamhet och 
aktuella frågor. 
 
Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen: 

- byggnadsnämnden 13.3 
- tekniska nämnden 14.3 
- direktionen för affärsverket Kronoby elverk 15.3 
- miljönämnden 20.3 
- svenska skolsektionen 21.3 

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

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

83 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktiges sammanträde hölls 22.3.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 
a) BUDGET 2012    Anslag för firande av veterandagen 2012 

-  Meddelas fritidskoordinatorn 
 
b) BUDGET 2012   Tekniska nämndens anhållan om budgetändring, Söderby skola 
       -      Delges tekniska nämnden och bildningsnämnden 

 
c) BORGEN           Kronoby Energiandelslag ansökan om kommunal borgen 

 -  Meddelas energiandelslaget, borgensförbindelsen undertecknas sedan beslutet  
  vunnit laga kraft 

 
d)  MOTION          Inger Backman m.fl.:s motion om marknadsföring av bostads- 
                          tomter 

- Delges motionssställarna och marknadsförinsggruppen  
 
e) MOTION           Inger Backman m.fl.:s motion om begränsning av försäljning 
                          och användning av energidrycker 

- Delges motionsställarna och skolornas rektorer. Ett brev sänds till livsmedels-  
 affärerna och andra försäljningsställen 

 
f) MOTION           Inger Backman m.fl..s motion om skolornas användning som 
                          ungdomsutrymme 

- Delges motionsställarna 
 

g)         MOTION            Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot verkställande 
                         av enkäten gällande kommunens inriktning 

- Överförs till styrelsen för beredning. 
 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 41/2012 
 
 
84 §. BOKSLUT 2011     Godkänna och underteckna 

Ekonomichefen: 
Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Enligt bestämmelserna i kommunallagens 
68 § skall kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av 
mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning 
samt, efter revisionen, förelägga bokslutet för fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet 
hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över 
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 
I den ändrade kommunallagens 8 kapitel 68 a stadgas om när en kommun är skyldig att upp-
rätta ett fullständigt koncernbokslut, som förutom koncernbalansräkningen även omfattar en 
koncernresultaträkning och en finansieringsanalys för koncernen jämte noter. Kronoby kom-
mun uppfyller kriterierna enligt de ändrade bestämmelserna och är skyldig att fr.o.m. 2008 
års bokslut upprätta ett fullständigt koncernbokslut. Kommunens bokslut undertecknas av 
ledamöterna i kommunstyrelsen och av kommundirektören. 
 
Kommunens inklusive affärsverket Kronoby Elverks bokslut för år 2011 visar ett underskott 
på 472 542,24 €. Beloppet bildas av kommunens underskott på 886 324,55 € samt av Elver-
kets överskott på 413 782,31 €. Kommunens budgeterade resultat uppgick till minus 2 196 
790 €, medan Elverket hade budgeterat ett överskott på 101 600 €. Orsakerna till att kom-
munen kunde uppvisa ett bättre resultat än budgeterat är flera. Skatteinkomsterna inflöt 
1 023 563 € mera än budgeten förutsatte, och statsandelarna inflöt 588 914 € mer än budge-
terat. Elverkets goda resultat beror till stor del på den gynnsamma produktionen och stabila 
marknadspriser vid årets början. 
I kommunens balans per 31.12.2011 uppgår det totala ackumulerade överskottet till 
4 537 006,35 € eller 679 € per invånare. Årsskiftet innan uppgick det ackumulerade överskot-
tet till 744 € per invånare. Vid slutet av år 2011 uppgick lånestocken i kommunen till 1 391 € 
per invånare mot 1 236 € per invånare vid föregående årsskifte. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2011 med därtill hörande verksamhetsberättel-
se och noter. 
Kommunstyrelsens ledamöter och kommundirektören undertecknar bokslutet och överläm-
nar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt till kommunfullmäktige, som tar del av 
bokslutshandlingarna.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt bokslutet för år 2011 med därtill hörande verk-
samhetsberättelse och noter. 
Bokslutet undertecknades och handlingarna överlämnades till revisor och revisions-
nämnd samt till fullmäktige, som tar del av bokslutshandlingarna. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

2.4.2012 
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Nämnd Kommun- 
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fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 41/2012 
 
 
85 §. BOKSLUT 2011 Bekräftelsebrev till revisorn 

Ekonomichefen: 
Kronoby kommunfullmäktige har enligt kommunallagen valt Oy Audiator Ab till att granska 
kommunens bokföring, bokslut och förvaltning för mandatperioden 2009-2012.  
 
Som en del av revisionsprocessen begär Oy Audiator Ab en bekräftelse, Bilaga 1/85 § av 
26.3.2012, av kommunstyrelsen och kommundirektören i form av ett bekräftelsebrev i enlig-
het med god revisionssed. Bekräftelsebrevet och uppdragsbrevet lämnas i anslutning till re-
visionen av Kronoby kommuns bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 
1.1–31.12.2011. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören undertecknar bekräftelsebrev samt 
uppdragsbrev å kommunstyrelsens vägnar gällande revision av Kronoby kommuns bokfö-
ring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2011.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
 
Peter Albäck meddelade att han kan acceptera bokföring och bokslut men inte förvaltnings-
laglighet. 
__________ 
  






















benita.frojdo
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Dnr: KST 36/2012 
 
 
86 §. SEMESTER    Principer för semestrar på kanslierna 

Kommunsekreteraren: 
Semester ges under en tid som bestäms av arbetsgivaren.  Minst 65 procent av den totala 
semestern som intjänats under kvalifikationsåret bör förläggas till semesterårets semesterpe-
riod (2.5 – 30.9) och resten förläggas efter semesterperioden, om inte arbetsuppgifterna är 
så säsongbetonade att något annat är påkallat eller man kommer överens om något annat 
med tjänsteinnehavaren/arbetstagaren.  Av semestern kan efter överenskommelse med den 
anställda den del som överstiger 10 semesterdagar ges i flere delar och ända fram till 
30.9.2012, således under följande års semesterperiod. Arbetsgivaren skall höra den anställ-
da innan semesterlistan fastställs. 
De fem senaste somrarna har Kommungården och byråerna varit helt stängda under veck-
orna 28-30.  Olika arrangemang och de anställdas ansvar för sina jobb gör att erforderlig 
service fås, betalningsåtaganden sköts och kungörelser anslås. 
Samtidigt som information om semestern sänds ut meddelas även om möjligheten att byta ut 
en del eller hela semesterpenningen till ledighet. 
Semesterpenningen utbetalas som tidigare i juli månad, i år fredagen den 13 juli. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att Kommungården och byråerna är stängda veckorna 28 – 30 
(9 – 29.7) på grund av semestrar.  De funktioner som bör ge service fungerar.  
Semesterpenningen utbetalas den 13 juli. 
Möjligheten att byta ut en del eller hela semesterpenningen till ledighet kvarstår. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 35/2012 
 
 
87 §. KOMMUNSTYRELSEN   Utvärdering av kommundirektörsavtalet 

Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsen beslöt 5.5.2008 § 116 ingå ett avtal med kommundirektören vilket god-
kändes 1.9.2008 § 183. 
Vid utvärderingen 28.3.2011 § 82 gjordes en komplettering till bilagan till avtalet samt fast-
ställdes mål för perioden 1.4–30.9.2011. Samtidigt beslöts att på vartannat möte införa en 
paragraf kallad information och frågestund och att en del ärenden även kan föras till fullmäk-
tige för diskussion i form av aftonskola. 
Vid senaste utvärdering 3.10.2011 § 221 beslöts att föregående periods tyngdpunktsområ-
den gäller ännu för perioden 1.10.2011–31.3.2012. 
I beslutet 4.10.2010 § 235 sägs att styrelsens och fullmäktiges presidium bör delta i bered-
ningen kring fastställande av tyngdpunktsområden för följande avtalsperiod. Presidierna 
kommer före mötet att träffas, resultatet från detta delges på mötet 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen gör en utvärdering av kommundirektörsavtalet och tillägget för avtalsperi-
oden samt fastställer nya tyngdpunktsområden för perioden 1.4 – 30.9.2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga frågan till den 16 april. Kommundirektö-
ren och styrelsens ordförande gör till dess utgående från diskussionen förslag till 
tyngdpunktsområden. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
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Dnr: KST 11/2012 
 
 
88 §. FONDER    Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond 

Avdelningssekreteraren: 
Kommunstyrelsen beslöt 6.2.2012 § 24 i samband med utdelningen ur Kronoby kommuns 
allmännyttiga fond att med en liten annons i Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa le-
diganslå stipendiedelen för yrkesutbildning.  Om stipendierna har också meddelats på an-
slagstavlan och på kommunens webbplats. 
 
Enligt fondens stadgar utdelas 13 % av avkastningen för yrkesutbildning eller 240,04 € till 
elever från Kronoby kommundel, 13 % eller 240,04 € till elever från Nedervetil kommundel 
och 24 % eller 443,15 € till elever från Terjärv kommundel.  Då inga sökande från Nedervetil 
fanns föregående år beslöt kommunstyrelsen att den summa som inte fördelades i fjol, 
366,13 €, överförs till detta år för utdelning till studerande från Nedervetil kommundel. 
 
Inom ansökningstiden har sammanlagt 11 ansökningar inlämnats, Bilaga 1/88 § av 
26.3.2012. Av de sökande är 4 från Kronoby, 3 från Nedervetil och 4 från Terjärv.  En ansö-
kan från Kronoby gäller en kompletterande utbildning under tre dagar. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar stipendier ur kommunens allmännyttiga fond, så att tre studerande 
från Kronoby området får 80 € var, tre studerande från Nedervetil 202 € var och fyra stude-
rande från Terjärv 110 € var.  Ansökan gällande tredagars utbildning lämnas obeaktad. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 38/2012 
 
 
89 §.      SAMKOMMUNER   Utse kontaktperson till Mellersta Österbottens välfärdsprojekt 

 
Kommunsekreteraren: 
I Mellersta Österbotten har under de senaste åren utförts ett målmedvetet strategiskt utveck-
lingsarbete för den regionala välfärden. Landskapets välfärdsstrategi och välfärdsavtalet för 
Mellersta Österbotten, som ingicks i maj 2011, är gemensamma viljeyttringar för målsätt-
ningar och syften med att utveckla välfärden. 
 
Konkreta tyngdpunkter och åtgärder för att förverkliga välfärdsstrategin har definierats i ett 
verkställighetsprogram som utformats i ett brett samarbete.  Landskapsstyrelsen godkände 
programmet på sitt möte 23.1.2012.  Temat för verkställighetsprogrammet är att förebygga 
och inom ramen för temat har programmets tyngdpunkter valts ut, vilka man under inkom-
mande år kommer att fokusera speciellt på i främjandet av den regionala välfärden. Verkstäl-
lighetsprogrammet till att tillgå på Mellersta Österbottens förbunds webbplats, www.keski-
pohjanmaa.fi (på finska). 
 
Mellersta Österbottens förbund ber medlemskommuner och välfärdsavtalets övriga parter att 
meddela vem som fungerar som kontaktperson i frågor rörande främjande av välfärden i re-
spektive organisation. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser bildningschefen till Kronoby kommuns kontaktperson för välfärdsfrå-
gor inom Mellersta Österbotten. 
 
Peter Albäck föreslog att Tapani Myllymäki utses till kontaktperson. Förslaget vann inte un-
derstöd och förföll. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände efter diskussion förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 37/2012 
 
90 §.    HÄLSO- OCH SOCIALVÅRD    MÖCS:s begäran om utlåtande över ”Kvällssjukhus” 

Kommundirektören: 
På Mellersta Österbottens Centralsjukhus har man funderat på sätt att effektivera rekryte-
ringen av kunniga arbetstagare och förbättra användningsgraden av sjukhusets verksam-
hetslokaler. Ett nytt sätt som framkommit är möjligheten att kombinera dessa målsättningar 
genom att bilda ett i huvudsak offentligägt aktiebolag som skulle fungera i sjukhusets lokaler 
och sälja sjukvårdstjänster åt patienter för vilkas vårdskostnader en annan aktör än en med-
lemskommun i sjukvårdsdistriktet ansvarar. 
Ärendet beskrivs i rapporten ”Iltasairaala-selvitys ja liiketoimintasuunnitelma” (kvällssjukhus – 
utredning och affärsverksamhetsplan). Rapporten är beställd av flera aktörer gemensamt, 
utförd av aktiebolaget Pro Lex och utgiven av Mellersta Österbottens yrkeshögskola.  Ett 
informationstillfälle om utredningen har också ordnats för bl.a. kommunens representanter 
6.2.2012. 
Bildandet av  bolaget har beretts under arbetsnamnet ”Iltasairaala” (kvällssjukhus).   Minst  
25 % av bolaget bör vara privatägt för att en patient som använder bolagets tjänster ska 
kunna få ersättning för sin vård i enlighet med sjukförsäkringslagen. Som patienter vill man få 
personer som får ersättning för sin vård av försäkringsbolag eller någon annan aktör utanför 
samkommunens medlemskår. Samkommunens arbetstagare skulle enligt eget intresse fun-
gera som bolagets arbetstagare på sin fritid. Vissa läkare inom specialområden har uttryckt 
intresse för att arbeta för bolaget som bildas. Detaljerade planer kring arbetsarrangemang 
och uthyrning av lokaler och utrustning till bolaget är möjliga att göra efter att bolaget har 
bildats. 
Målsättningen är att bolaget som bildas ska öka intresset bland kunniga (specialister) att ar-
beta för samkommunen och att öka användningsgraden för lokaler och utrustning och där-
med få in mera inkomster. Vidare eftersträvas att en ny verksamhetsmodell ökar viljan bland 
befolkningen utanför samkommunens medlemskommuner att använda centralsjukhusets 
tjänster och att samtidigt öka utbudet av hälsovårdstjänster. 
Styrelsen ber om utlåtanden av medlemskommunernas styrelser gällande det planerade bil-
dandet av bolag senast 31.3.2012 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 

Kronoby kommun konstaterar i sitt utlåtande att ytterligare aktiva åtgärder är nödvändiga för 
att säkra tillgången på läkare och medicinskt kunnande i regionen och att en effektiv an-
vändning av de utrymmen och den apparatur som inom distriktet har anskaffats kräver nya 
lösningar.  För att säkra bredden i serviceutbudet inom specialiserad sjukvård krävs mera 
volym än den som kan säkras genom medlemskommunernas användning och ett system för 
att sälja tjänster till utomstående intressenter är den bästa garanten för att trygga specialise-
rad sjukvård i regionen. Denna utveckling av en ny bolagsform bör dock ske så att den är 
under ägarkommunernas kontroll och inflytande vilket bör säkras i de ägoavtal som uppgörs 
samtidigt som man bör försäkra sig om att det också finns en marknad som bygger på finan-
siering från annat håll än ägarkommunernas användning. Under dessa premisser avger Kro-
noby kommun ett positivt förord för att vidareutveckla tankarna kring ett ”Kvällssjukhus”. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände efter diskussion förslaget. 
__________  
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Dnr: KST 25/2012 
 
 
91 §.     MILJÖFRÅGOR     Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande;  Björkens 

Svingård Ab 

Kommunsekreteraren: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om kommunstyrelsens utlåtande över 
Björkens Svingård Ab:s ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelserna.  Då utlåtan-
det borde vara inne senast 26.3.2012 har tilläggstid begärts och erhållits till 28.3. 
 
Ansökan gäller grisproduktion på lägenheten Björkens Svingård RNr 3:34 i Påras by i Krono-
by kommun. I svinhuset finns högst 528 suggor med smågrisar (under 4 veckor) i produktion 
och 150 avelssvin. Smågrisarna flyttas från lägenheten vid 4 veckors ålder. 
 
Gödselhanteringen i svinhuset fungerar enligt flytgödselmetoden. I anslutning till svinhuset 
finns två flytgödselbrunnar med betongtak vars volymer är 1 500 m3 vardera. Tvätt- och sani-
tetsvatten från svinhuset leds till flytgödselbrunnarna. För spridning av gödsel finns enligt 
ansökan 181,55 ha åker till förfogande. Man har även ett avtal med Jeppo Biogas Ab om 
leverans av flytgödsel till biogasanläggningen. 
 
Området är oplanerad, jordbruksdominerad glesbygd. Verksamheten är inte belägen på vik-
tigt grundvattenområde. Det närmaste bostadshuset ligger på ca 200 m avstånd från svinhu-
set och gödselbrunnarna, med skog emellan. Enligt tillståndet får skogen inte avverkas. 
 
Ansökan omfattar inga ändringar i verksamheten utan justeringen av tillståndet gäller samma 
förhållanden som gällde då miljötillståndet beviljades 2002. Ändringar i de berörda lägenhe-
ternas namn och registeruppgifter har skett. 
 
Av miljönämnden har begärts eget utlåtande. Nämnden har 20.3 konstaterat att den inte har 
något att anmärka mot ansökan.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot Björken Svingård Ab:s ansökan om justering av 
miljötillståndsbestämmelserna som gäller svinhushållning på lägenheten Björk 3:34 i Påras 
by i Kronoby kommun. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 39/2012 
 
 
92 §. VÄGAR     Inköp av vägområde till Fiskarholmen 

Planläggaren: 
När planeringen av Fiskarholmens nya bostadsområde påbörjades uppgjordes ett avtal med 
markägaren Peter Bäck om att infartsvägen från Bråtövägen till planeområdet vid Fiskarhol-
men kunde dras över hans ägor. Då avtalades om ett pris på 1 €/m2 för vägområdet. Nu när 
detaljplanen är godkänd och vägplaneringen påbörjad bör vägområdet köpas in. Enligt pla-
nekartan är vägområdets areal på Peter Bäcks ägor ca 5 400 m2. Området framgår av Bilaga 
1/92 § av 26.3.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun köper av Peter Bäck ett ca 5 400 m2 stort outbrutet vägområde av lägen-
heten Kartläggning RNr 23:4 i Ytterbråtö by, Kronoby kommun, för ett pris av 5 400 €.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 40/2012 
 
 
93 §.   MARKOMRÅDEN     Anhållan om köp av mark, lägenheten Nytorp RNr 23:7, Terjärv 

Planläggaren:  
Mikael Sandström anhåller om köp av lägenheten Nytorp RNr 23:7 i Terjärv by intill Häst-
backavägen.  
Arealen är ca 1,6 ha. Han köpte år 2002 en tomtdel av kommunen från denna lägenhet och 
byggde ett egnahemshus där och önskar nu köpa det kvarvarande området som kommunen 
äger. Han har två barn och är delägare och VD i familjeföretaget Oy VVS-Sandström Ab som 
ligger alldeles i närheten. Med tanke på framtiden är han intresserad av att få köpa detta 
område.  Markområdet som kommunen köpte år 1990 är i generalplanen antecknat som ett 
småhusområde och man har skissat in 2-3 tomter på området. Sandström köpte den bästa 
tomten och resten av området är låglänt och inte så intressant som bostadstomtmark.  
Tekniska avdelningen har diskuterat ärendet och anser att man inte bör planera detta områ-
de vidare då man har bättre tomtmarker vid Sandkulla, Messveka och nu också vid Lytts-
backa. Enligt registret för kommunens anläggningstillgångar har detta område ett värde på 
14 196 € vilket bör vara som grund vid en prissättning av området. Sandström har gett ett 
lägre bud på området men godkänner ovannämnda värdering av området.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  lägenheten Nytorp RNr 23:7 i Terjärv by säljs åt Mikael Sandström för ett pris av 

14 200 €.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 19/2012 
 
 
94 §. INITIATIV   Svar på Elisabeth Hagströms initiativ om enkät 

Kommunsekreteraren. 
Kommunstyrelsen beslöt 6.2.2012 § 33 att svar på styrelsens initiativ bör ges senast på tred-
je mötet efter att de inlämnats. 
Med hänvisning till detta kan konstateras att Elisabeth Hagström 6.2.2012 § 39 inlämnade 
följande initiativ: 
Elisabeth Hagström initierar frågan om enkät. Hon påpekar att Kronoby kommun bör göra en enkät för 
att höra folkets vilja gällande kommunens inriktning vid en eventuell kommande kommunsamman-
slagning så att kommundirektören till nästa möte bereder ärendet. 
 
Kan konstateras att initiativet behandlades på samma möte i en annan fråga § 38 och att det 
beslöts om på följande möte 27.2 § 56. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Hagströms initiativ om enkät behandlats 27.2 § 56.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 20/2012 
 
 
95 §.    INITIATIV   Genomgång ; Marina Furubackas initiativ om redogörelse över projekt  

Kommunsekreteraren. 
Marina Furubacka inlämnade 6.2.2012 följande initiativ: 
 
”Jag anser att Kronoby kommunstyrelse årligen i början av året bör få ta del av de resultat som upp-
nåtts genom de olika projekt som kommunen deltagit i under de senaste 3 åren.” 
 
Initiativet överfördes till beredning. 
 
Till protokollet fogas en förteckning över projekt kommunstyrelsen beslutat delta i under åren 
2009-2011, Bilaga 1/95 § av 26.3.2012, samt en sammanställning över budgetanslagen för 
de tre senaste åren, Bilaga 2/95 § av 26.3.2012.  Uppnådda resultat är ofta svåra att konkret 
visa på, förutsätts att styrelsen redan vid beslutsskedet borde kunna bilda sig en uppfattning 
om nyttan av deltagande. I fortsättningen kunde i beslutet om deltagande intas krav på att 
styr- och/eller ledningsgruppen som utvärderar projektet informerar finansiärerna då projektet 
är avslutat.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att ovannämnda redogörelse antecknas som svar på Marina 
Furubackas initiativ. I beslut om deltagande intas härefter en anteckning om att redogörelse 
över avslutat projekt bör inlämnas.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion omfatta förslaget. 
__________ 
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96 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- social- och hälsovårdsnämnden 14.3 
- räddningsnämnden 23.2 
- arbetsgruppen för planering av Sandbacka vårdcenter 8.3  
- regleringsarbetsgruppen för Esse å 21.10.2011 
- samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 23.2 

 
b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt februari 2012; sammanlagt 

133 personer eller 4,2 % av arbetskraften var utan arbete, av dessa var 17 under 25 år 
och 55 över 50 år, 19 hade varit utan arbete över ett år, 23 var placerade med olika åt-
gärder och 13 arbetsplatser var lediga.  I förhållande till föregående månad har de arbets-
lösa minskat med 3 personer och jämfört med februari 2011 med 19 personer. I Jakob-
stadsregionen var arbetslöshetsprocenten 5,7 och i hela landet 9,6. 

 
c) Norra svenska Österbottens krigsveteraner rf:s redogörelse över användningen av un-

derstödet 2011  
 

d) Befolkningsregistercentralens cirkulär om ändrad indelning i röstningsområden som bör 
beslutas om av fullmäktige inom april månad för att träda ikraft från 15.10.2012 

 
e) Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf. kallar till vårmöte 31.3 i Vasa 

 
f)  Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finlands beslut 9.3.2012 gällande Oy Ahl-

skog Leather Ab:s ansökan om tillstånd att leda vatten från Kronoby å till företagets lä-
derfabrik i Kronoby 

 
g) Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finland beslut om miljötillstånd för torvpro-

duktion på Teerineva i Evijärvi åt Oy Alholmen Kraft Ab 
 

h) ARA Finansierings- och utvecklingscentralens för boendet beslut 23.2 om att centralen 
på grund av otillräckliga anslag avslagit Pensionärshemsföreningen i Nedervetil rf.s an-
sökan om understöd och räntestödslån för byggande av hyreshus för grupper med sär-
skilda behov 

 
i)    Trafikverkets publikation Nationell åtgärdsplan för gång och cykling 2010 

 
j)  Närings-, trafik och miljöcentralens beslut om administrationsförändringar så att Österbot-

tens TE-byrå bildas från 1.3.2012 och TE-byråerna i Vasa, Karleby, Kaustby, Jakobstad 
och Sydösterbotten indras från 1.1.2013. 

 
KD:S FÖRSLAG: 

 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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97 §.      ÖVRIGA ÄRENDEN   Paragraf på föredragningslistan 

Ossian Wassborr föreslog under behandlingen av § 80 Godkännande av föredragningslistan 
att paragrafen Övriga ärenden återinförs i kallelsen. Peter Albäck stöder förslaget. Hans-Erik 
Lindgren understödd av Liane Byggmästar anser att de ärenden som ska behandlas bör 
meddelas i samband med att föredragningslistan godkänns. 
 
Ordföranden konstaterar sedan diskussionen avslutats att det finns två förslag och omröst-
ning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop så att den som stöder 
Lindgrens förslag röstar ”ja” och den som stöder Wassborrs förslag röstar ”nej”, vilket god-
kändes. Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Lindgren) och 6 nej-
röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr). 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att i kallelsen bör som sista paragraf ingå 
Övriga ärenden. 
__________ 
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Dnr: KST 44/2012 
 

98 §. INITIATIV    Peter Albäcks initiativ gällande skolskjutsgränserna 

Kommunsekreteraren: 
Peter Albäck inlämnade på mötet ett skriftligt initiativ gällande de ändringar i skolskjutsgrän-
serna och kostnadsinbesparingar som godkändes i budgeten att gälla från hösten 2012. 
Initiativet bifogas som Bilaga 1/98 § av 26.3.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet överförs till beredning. Bildningschefen kallas till styrelsens möte 16.4 för att redo-
göra för ärendet. 
 
BESLUT: 
 
Styrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 45/2012 
 

99 §. INITIATIV   Peter Albäcks initiativ om språkservicen inom värdkommunavtalet. 

Peter Albäck inlämnade på mötet ett skriftligt initiativ gällande påståenden och information i 
media om bristen på svenskspråkig skolning och arbetsplatsinformation i värdkommunsam-
arbetet. Styrelsen uppmanas inbjuda Maija Juola, Inger Hägg och Anita Wikar till nästa möte. 
Initiativet bifogas som Bilaga 1/99 § av 26.3.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet överförs till beredning. Kontakt tas med nämnda personer i frågan. 
 
BESLUT: 
 
Styrelsen omfattade enhälligt förslaget.  
__________ 
 
 
  






benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.3.2012 

 
 
Sida 
5/133 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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:80-81, 83, 86-87, 89-91, 93-99. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 82, 84-85, 88, 92. 
 
 
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:  82, 84-85, 88, 92. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


