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41 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

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

6.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

42 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Stefan Dahlvik och Marina Furubacka till protokolljusterare. Protokol-
let justeras den 29 februari 2012.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Stefan Dahlvik och Marina Furubacka till protokolljusterare. 
__________ 
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6.3.2012 
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43 §. FÖRVALTNING   Godkänna föredragningslistan  

Kommunsekreteraren: 
Styrelsen beslöt vid föregående möte att härefter intas en paragraf kallad ”godkännande av 
föredragningslistan” i kallelsen. 
Paragrafen kommer att tas med på listan direkt efter laglighet och protokolljustering för att 
redan i början av mötet ta ställning till vilka ärenden som kommer att behandlas, avföras från 
listan eller om ordningsföljden ändras. Detta torde vara bra för ledamöterna att känna till om 
någon eventuellt borde avlägsna sig tidigare eller listan anpassas till närvaron av vissa sak-
kunniga. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att under Övriga ärenden diskutera representationen i Con-
cordia, träff med fullmäktiges presidium och styrelsen samt offerter på juristtjänster. 
__________ 
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styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

44 §. KOMMUNSTYRELSEN    Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. Projekt kring aktivering av unga 
diskuteras. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
Frågestunden inleddes med information av byrådirektör Mats Löfberg från Jakobstads ar-
bets- och näringsbyrå. Han informerade speciellt om den verksamhet och de projekt som har 
unga arbetslösa under 25 år som målgrupp.  
Kommundirektören redogjorde för skatteutvecklingen. 
 
BESLUT: 
 
Informationen antecknades för kännedom. 
__________ 
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45 §. 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 7.2 
- miljönämnden 7.2 
- tekniska nämnden 15.2 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
Under diskussionen föreslog Peter Albäck att § 24 i tekniska nämndens protokoll gällande 
rättelseyrkande över valet av fastighetsskötare sänds tillbaka till nämnden för ny behandling. 
Förslaget vann inte understöd och förföll.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade förslaget gällande byggnadsnämndens och miljönämn-
dens protokoll. Tekniska nämndens protokoll tas till behandling vid nästa möte sedan 
det är justerat. Tekniska nämnden uppmanas se över rutinerna för protokolljustering-
en. 
__________ 
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46 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktiges möte hölls 16.2.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 
a) NÄMNDER    Greger Englunds anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag 

- Meddelas de valda, Optima samkommun och Mellersta Österbottens förbund. 
 

b) PLANER  Godkänna ändring samt utvidgning av detaljplan vid Lyttsbacka,  
 Terjärv 

- Insänds till Närings-, trafik- och miljöcentralen, delges Olav Fagernäs och tekniska 
nämnden. 

 
c) PLANER   Godkänna  detaljplan över Fiskarholmen 

-      Insänds till Närings-, trafik- och miljöcentralen och delges tekniska nämnden. 
 

d) PLANER    Godkänna ändring av stranddelgeneralplanen över sjöområdena vid  
  Terjärv 

- Insänds till Närings-, trafik- och miljöcentralen, delges Olav och Ulla-Maj Bredbacka  
samt tekniska nämnden. 

 
e) PLANER    Godkänna Strategi för missbruks- och mentalvårdsarbetet i kommunerna 

 i Mellersta Österbotten och Kronoby kommun 2012-2016  
- Delges Karleby stad. 

 
f) MOTION    Elisabeth Hagström m.fl.:s motion; Kronobys roll som brobyggare i 
  Karleby-Jakobstadsregionen 

- Delges  Hagström som första undertecknare av motionen. 
 

g) MOTIONER OCH INITIATIV    Utredning över motioner och initiativ väckta 2011 
samt tidigare obesvarade motioner 

- Antecknas. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 13/2011 
 
 
47 §. NÄMNDER    Uppbådsnämnd för 2012 

Kommunsekreteraren: 
Västra Finlands militärlän/Österbottens regionalbyrå meddelar att uppbåd detta år förrättas i 
Kronoby i Kommungården torsdagen den 18 oktober.  Regionalbyrån i Vasa önskar att 
kommunen utser en medlem och en ersättare till uppbådsnämnden för år 2012 samt att 
kommunen bjuder på kaffe och en saltbit åt de närvarande vid uppbådet.  Medlem och ersät-
tare i uppbådsnämnden bör, så vitt möjligt, ha kännedom om de förhållanden som råder un-
der beväringstjänstgöringstiden och själva ha avtjänat sin värnplikt. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser en medlem och en ersättare till uppbådsnämnden för år 2012.  
Kommunen bjuder på kaffe och saltbit åt de närvarande vid uppbådstillfället. 
 
Under diskussionen föreslår Liane Byggmästar att Hans-Erik Lindgren utses till medlem och 
Ossian Wassborr till ersättare i uppbådsnämnden. Elisabeth Hagström föreslog att Wassborr 
utses till medlem och Lindgren till hans ersättare. Då det fanns två förslag verkställdes om-
röstning med handuppräckning. Vid denna fick Byggmästars förslag 4 röster (Byggmästar, 
Dahlvik, Hongell, Lindgren) och Hagströms förslag likaså 4 röster (Albäck, Furubacka, Hag-
ström, Sandvik). Wassborr lade ner sin röst. Konstaterades att då ordförandens röst avgjorde 
omröstningen vann Byggmästars förslag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning utse Hans-Erik Lindgren till medlem och 
Ossian Wassborr till ersättare i uppbådsnämnden för år 2012. 
Kommunstyrelsen bjuder de närvarande på traktering.  
__________ 
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Dnr: KST 21/2012 
 
 
48 §. BUDGET 2012    Anslag för firande av veterandagen 2012 

Kommunsekreteraren: 
Den nationella veterandagen firas i år för tjugosjätte gången fredagen den 27 april 2012.  
Mottot för årets veterandag är ”Återuppbyggnadens hjältar”. Det nationella huvudevene-
manget arrangeras i år i Esbo. 
Finlands kommunförbund och den nationella huvudkommittén för veterandagen önskar att 
landets kommuner medverkar i firandet av dagen, genom att ordna olika begivenheter och 
evenemang. 
 
Veteranfester har i vår kommun ordnats sedan 1989, för vilka kommunfullmäktige av sina 
dispositionsmedel beviljat anslag för firandet. Festen har ordnats turvis i kommundelarna. 
Årets fest hålls i Kronoby Samlingshus fredagen den 27 april kl 18.00. Festtalare är Marcus 
Henricson, tidigare fullmäktigeledamot i Kronoby, nu vd på Fontana Media.  
Trots att det glesnar i veteranleden ser dessa med tacksamhet att veteranfester ordnas i 
kommunen.  De största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och 
annonsering. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira veteranda-

gen 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
  
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.2.2012 

 
 
Sida 
3/71 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

6.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 38/2011 
 
 
49 §. UNDERSTÖD    Norra svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. 

Kommunsekreteraren: 
Norra Svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. har under många år beviljats ett under-
stöd på 3 000 € för s.k. 5-dagars rehabilitering från social- och hälsovårdens budget i Krono-
by. Sedan social- och hälsovården överfördes till Karleby stad ingår beloppet i det anslag 
som är budgeterat för kommunens egna kostnader för social- och hälsovården. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar 3 000 € i understöd till Norra svenska Österbottens krigsveteranfö-
rening r.f. för rehabilitering av frontveteraner år 2012. Anslag utgår ur styrelsens disposi-
tionsmedel/social- och hälsovård. Redovisning över användningen av understödet under år 
2011 bör inlämnas till kommunstyrelsen.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: BILD 11/2012 
 
 
50 §. DAGVÅRD  Dagvård och förskola i Kronoby området 

Dagvårdschefen: 
Bildningsnämnden 2.2.2012 § 8: 
”Bildningsnämnden utsåg 29.4.2010 en arbetsgrupp bestående av Pekka Saajoranta, Erica Nygård 
och Carina Ahlström för en helhetsplanering av dagvårdsplatserna i Kronoby området.  
Liknande utredningar har tidigare gjorts för Nedervetil och Kronoby området. 
Arbetsgruppen hade fyra möten och en sammanställning av olika alternativ presenterades i bildnings-
nämnden 2.12.2010 § 83. 
För att uppnå de övergripande strategiska målen inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen 
behövs nu i Kronoby området konkreta åtgärder. För att fortsättningsvis kunna erbjuda god kvalitet 
behövs: motiverad och professionell personal, ett genomtänkt pedagogiskt arbetssätt, ändamålsenliga 
och flexibla utrymmen samt tillräckligt antal platser. I Kronoby området finns det brister både vad gäller 
ändamålsenliga utrymmen och antalet platser. När Kronoby kommun genom nya bostadsområden 
erbjuder attraktivt boende behövs också mer långsiktig och hållbar utveckling inom småbarnsfostran 
och förskolan. För att kommunen skall kunna hålla en positiv befolkningsutveckling behövs kvalitativt 
god dagvård och förskola. Fortsätter vi på samma linje som under de senaste 3 åren, att på kort varsel 
och med knappa resurser skapa nya enheter är varken ändamålsenligt eller långsiktigt och kvaliteten 
blir ej heller den bästa. Detta skapar stress hos alla berörda, ledarna, personalen och föräldrarna. Vi 
borde kunna erbjuda kvalitativt goda alternativ för föräldrarna när de ansöker om dagvårdsplats.  
    
I dagsläget finns Slottebo daghem/förskola för 5-6 åringar ca 50 platser, Bamsebo, syskongrupp för 1-
4 åringar ca 16 platser och Nalle Maja för 3-5 åringar ca 21 platser. Bamsebo och Nalle Maja fungerar 
som underavdelningar till Slottebo. Tidigare Lilla My gruppfamiljedaghem, har omändrats till daghem 
från 1.1.2012 (tilläggsutrymmen på ca 30 m²) och plats för ca 15 barn i åldern 1-4 år. Under våren 
frigörs ännu en lägenhet på ca 20 m², vilken också behövs för verksamheten på Lill My. 
Snövit fortsätter som gruppfamiljedaghem, eftersom möjligheten till ändamålsenliga tilläggsutrymmen 
inte är möjligt. Familjedagvårdarna i eget hem är i dagsläget 5 till antalet, vilka blir färre för varje år.  
Från februari är alla platser fyllda och nya ansökningar lämnas in kontinuerligt. 
  
En ny arbetsgrupp behövs för att utarbeta konkreta förslag vad gäller antalet dagvårdsplatser i Krono-
by området samt en utredning över behovet av renovering för Nalle Maja och Lilla My.  
Arbetsgruppen bör även presentera ett konkret åtgärdsprogram med tidtabell med tanke på budget-
behandlingen de närmaste åren. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
Bildningsnämnden utser en arbetsgrupp för att utarbeta konkreta modeller för utvecklingen av dag-
vårds- och förskoleplatserna i Kronoby området. 
Bildningsnämnden utser dagvårdschef Carina Ahlström, dagvårdsledare Erica Nygård, fastighetsan-
svarig Bernt Slotte och som representant från bildningsnämnden Bjarne Träisk till arbetsgruppen.  
Bildningsnämnden ber tekniska nämnden och kommunstyrelsen att utse varsin representant till ar-
betsgruppen. 
Dagvårdschef Carina Ahlström utses till sammankallare. 
 
BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.” 
__________ 
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Kst 27.2.2012: 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser en representant till bildningsnämndens arbetsgrupp för att utreda 
konkreta modeller för utvecklingen av dagvårds- och förskoleplatserna i Kronobyområdet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg enhälligt Susanne Hongell till sin representant i bildnings-
nämndens arbetsgrupp för dagvårds- och förskoleplatser i Kronobyområdet. 
__________ 
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Dnr: KST 23/2012 
 
 
51 §. TOMTER  Anhållan om köp av industritomt, Kronoby Energiandelslag 

Planläggaren: 
Kronoby Energiandelslag anhåller om köp av en industritomt bestående av tomt nr 1 i kvarter 
168 invid Torgarevägen i Kronoby centrum. Andelslaget har reserverat tomten 9.11.2011 
genom tekniska nämndens beslut. Tomtens areal är ca 6 800 m2. Kronoby Energiandelslag 
ämnar uppföra en värmecentral på tomten under detta år. Kommunaltekniken är ej färdigt 
utbyggd till tomten. Planevägen Spårgränd byggs inom mars månad. Kommunen äger hela 
kvarteret. 
På denna tomt har man byggt en ljudvall på tomtgränsen mot järnvägen och detta begränsar 
en del hur man kan utnyttja tomtområdet. På grund av ljudvallen räknas tomtpriset utgående 
från en mindre tomtareal, 6 400 m2. 
Tomtens läge framgår närmare av bifogad karta, Bilaga 1/ 51 § av 27.2.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen säljer åt Kronoby Energiandelslag tomt nr 1 i kvarter 168 invid Torgarevä-
gen i Kronoby centrum bestående av ett ca 6 800 m2 stort outbrutet område av lägenheten 
Undergången RNr 2:78 i Hopsala by, Kronoby kommun. Priset är 2,50 €/m2 och räknas p.g.a 
ljudvallen enligt arealen 6 400 m2, vilket blir 16 000 € för tomtmarken.  
Sedvanligt köpebrev upprättas och där omnämns också att en ljudvall finns på tomtområdets 
gräns mot järnvägen. 
 
Ossian Wassborr anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av frågan. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
 
 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 26/2012 
 
 
52 §. PLANER    Anhållan om planändring vid Nedervetil centrum;  Gustafsson 

Planläggaren: 
Ole och Ylva Gustafsson, som markägare till lägenheten Heimer 32:4 i Nedervetil by, anhål-
ler att man påbörjar en planeändring av deras markområde nedanför kyrkan för att möjliggö-
ra uppförande av ett egnahemshus på området. I den gällande detaljplanen är området pla-
nerat som jordbruksområde (M), Bilaga 1/52 § av 27.2.2012. 
Tekniska chefen, planläggaren samt byggnadsinspektören har bekantat sig med ärendet och 
konstaterat att det nog går att planera in en tomt på det föreslagna området men att det blir 
en ganska lång vägsträcka dit och man borde även granska hur man planerar området från 
Kyrkbackavägen till tomten. 
Sökanden skall stå för kommunaltekniken som måste byggas.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger tekniska avdelningen i uppdrag att påbörja en ändring av detaljplanen 
för Nedervetil centrum så att man kan uppföra ett egnahemshus på det ansökta området.  
Sökandena av ändringen, Ole och Ylva Gustafsson, står för planeringskostnaderna samt de 
kommunaltekniska kostnaderna.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 46/2011 
 
 
53 §. FÖRVALTNING    Verkställigheten av beslutet gällande gemensam lands-

bygdsförvaltning 

Kst 6.2.2012 § 34: 
John-Erik Sandvik krävde under Övriga ärenden på mötet 23.1.2012 styrelseordförandens förklaring 
över behandlingen av § 294 i styrelsen 12.12.2011 gällande verkställigheten av fullmäktiges beslut om 
gemensam landsbygdsförvaltning. Ordföranden hade i en insändare i Österbottens Tidning den 23 
januari redogjort för ärendet, vilket delgavs styrelsen. 
John-Erik Sandvik påpekade att frågan bör tas som ett övrigt ärende och att han inte kan godkänna att 
en tidningsinsändare duger som den redogörelse ordföranden avbads ge till styrelsen. Han föreslog 
att ordförandens skriftliga redogörelse samt kommundirektörens och -sekreterarens skriftliga kommen-
tarer inbegärs och behandlas på nästa möte. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen  inbegär    ordförandens   skriftliga   redogörelse     samt   kommundirektörens  och   
-sekreterarens skriftliga kommentarer att behandlas på nästa möte. 
__________ 
 
Kst 27.2: 
 
Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsens ordförande har gett redogörelse, kommundirektören och -sekreteraren 
kommentarer enligt Bilaga 1/53 § av 27.2.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar skrivelserna för kännedom.  
 
Under diskussionen meddelade John-Erik Sandvik at han inte godkänner svaren som såda-
na, bör utredas om styrelsen har rätt att bordlägga ett ärende som gäller en detalj ifråga om 
verkställigheten av fullmäktiges beslut. Peter Albäck påpekade att detta är ett ärende för po-
lisen. 
Sedan diskussionen avslutades konstaterades att det under den inte framförts understödda 
förslag och beredningens förslag omfattas. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknade skrivelserna för kännedom. 
 
John-Erik Sandvik och Peter Albäck reserverade sig mot beslutet. 
__________ 
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Dnr: KST 164/2011 
 
 
54 §. AVFALLSHANTERING  Avfallstransporter 

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: 
 
Kommundirektören: 
Företagarna inom miljöservicebranschen som verkar inom Kronoby kommun har i en skrivel-
se, Bilaga 1/54 § av 27.2.2012, vänt sig till kommunen och önskat bli hörda med anledning 
av ny lagstiftning inom branschen.  I hörandet med företagen, Bilaga 2/54 § av 27.2.2012, 
framfördes önskemål om att företagarna skulle få möjlighet att bli hörda av Österbottens av-
fallsnämnd innan beslut i frågan om val av transportsystem fattas. Företagarna framför också 
önskemål om att Ab Ekorosk Oy inte skall fatta beslut i frågan om val av avfallstransportsy-
stem 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 av-
fallsnämnd som är den instans som fattar beslut om val av transportsystem. Avfallsnämnden 
har utgående från gällande bestämmelser att välja mellan att inom upptagningsområdet fort-
sätta 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 be-
slut fattas. Deras åsikter har delgetts kommunstyrelsen. Avfallsnämnden uppmanas att i va-
let 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 Österbottens avfallsnämnd och kommunens representant i nämnden. 
__________ 
  
 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 10/2012 
 
 
55 §. PROJEKT   Deltagande i projektet TerPS2 för främjande av invånarnas hälsa 

och välbefinnande genom ledarskap och uppföljning inom Mellersta Österbot-
ten och Kronoby, bordlagt ärende  

Kst 6.2.2012 § 29: 
Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 1.5.2011 ålägger kommunerna att i högre grad än i tidi-
gare lagstiftning arbeta för att främja kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Kommunen skall 
årligen rapportera till fullmäktige om invånarnas hälsa och välbefinnande samt förverkligade åtgärder. 
En gång under fullmäktigeperioden skall kommunen göra en mer omfattande berättelse om välbefin-
nandet. Berättelsen baserar sig på en bred informationsbas från olika verksamhetsområden och är en 
beskrivning av invånarnas välbefinnande och hälsa samt faktorer som inverkar på dessa. 
 
Välbefinnandeberättelsen utgör en grund för att främja kommuninvånarnas välbefinnande. Den är en 
komprimerad beskrivning av styrkor och hotbilder mot välmåendet och hälsan i kommunen och bland 
dess invånare. Berättelsen tar fram invånarnas behov av välbefinnande och värderar förverkligad 
verksamhet, välfärdspolitik och förhållandet mellan kommunens resurser och behov. Berättelsen ger 
kunskap om välbefinnande och fungerar som ett hjälpmedel för beredarna vid sammanställning, rap-
portering, uppföljning och resursplanering. Den utgör ett arbetsredskap för förtroendevalda vid be-
slutsfattande, resursanvändning och i värdering av effekt. Den lagstadgade planen för ordnande av 
hälso- och sjukvård skall basera sig på befolkningens behov. Berättelsen om välbefinnandet är ett bra 
arbetsredskap vid uppgörandet av olika planer.  
 
Kunskapsbasen består av information som kommunerna själva producerar och av information från 
nationella register, verksamhets- och befolkningsundersökningar. Informationen är sammanställd i 
olika dokument, men de är ofta fristående från olika kommunala planer. För att underlätta uppgörandet 
av välbefinnandeplanen har man utvecklat en elektronisk välbefinnandeberättelse inom Norra Öster-
bottens sjukvårdsdistrikt, genom att samarbeta med Tervempi Pohjois-Suomi -projektet och Kanerva-
KASTE -projektet. För utvecklingsarbetet ansöks om KASTE -pengar från Social- och hälsovårdsmini-
steriet, för att kunna fortsätta med projektet. Fortsättningsprojektet heter Terveempi Pohjois-Suomi2 
(TerPS2) ett i bruktagnings- och koordinationsprojekt. Projektet för att främja ledarskap och uppfölj-
ning i Mellersta Österbotten och Kronoby är ett delprojekt i koordinationsprojektet Terveempi Pohjois-
suomi2. Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt ansvarar för projektet i sin helhet. Inom koordinationspro-
jektet fungerar många olika lokala delprojekt, ett av dem är Mellersta Österbottens och Kronobys pro-
jekt. Projektets huvudsakliga målgrupp är förtroendevalda och ledande tjänstemän.  
 
Delprojektet för Mellersta Österbotten och Kronoby har som målsättning: 

- att ta i bruk en elektronisk välbefinnandeberättelse inom Mellersta Österbotten och Kronoby 
och med hjälp av den följa med kommuninvånarnas välbefinnande och dess utveckling. 

- att anpassa kommunernas välbefinnandestruktur så att den stöder användningen av en elek-
tronisk välbefinnandeberättelse också efter projektets slut.  

- att främja välbefinnandet i kommunerna i Mellersta Österbotten och Kronoby och ta i bruk tidi-
gare utvecklade arbetsredskap för ledningen av välbefinnandet.  

- att göra ledningen och uppföljningen av välbefinnandet i kommunen genomskinligt, så att 
kommuninvånarna kan följa med arbetet i realtid. 

- att möjliggöra att kommuninvånarna själva kan delta i beslut som rör deras välbefinnande.  
 
Mellersta Österbottens delprojekt administreras av Karleby stad. Två projektarbetare arbetar med 
projektet och de koordinerar ibruktagandet av den elektroniska välbefinnandeberättelsen och annat 
utvecklingsarbete inom ramen för projektet. Delprojektets resurser fördelas i förhållande till de delta-
gande kommunernas egna finansieringsandelar. Projektet förverkligas under tiden 1.3.2012 – 
31.10.2014 (2 år 8 månader). Mellersta Österbottens delprojekts totalfinansiering är 480 0000 € för 
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hela projekttiden. Kommunernas självfinansieringsandel är 25 % (120 000 €) och Social- och hälso-
vårdsministeriets KASTE stöd är 75 % (360 000 €). Kommunernas självfinansieringsandel är baserad 
på statistikcentralens befolkningsuppgifter. I finansieringsfördelningen betalar Karleby stad 74 110 €, 
Kronoby kommun 10 730 € och affärsverket för bashälsovårdstjänster Jyta 35 160 €. Projektets bud-
get består främst av lönekostnader för de två projektarbetarna.  
 
I Mellersta Österbottens och Kronoby kommuns delprojekt deltar alla kommuner i området. I delprojek-
tet deltar även Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, affärsverket 
för bashälsovårdstjänster Jyta, Mellersta Österbottens förbund och SONet Botnia. Projektets andra 
samarbetspartners är Norra Österbottens kommuner, Institutet för hälsa och välfärd, kommunförbun-
det, Kanerva-KASTE -projektet, Norra Österbottens förbund, Uleåborgs universitet, Norra Finlands 
och Österbottens program för kompetenscentra. I sin verksamhet förverkligar projektet hälso- och 
sjukvårdslagens åligganden åt kommunerna och kommunförbunden, att främja strukturerna och ledar-
skapet för välbefinnande och hälsa, samt uppföljning, värdering och rapportering av dessa.  
Anslag finns inte budgeterat för projektet som föreslås belasta kommunens egna kostnader för social- 
och hälsovården. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen tar del i projektet TerPS2 för främjande av invånarnas hälsa och välbefinnande 
genom ledarskap och uppföljning inom Mellersta Österbotten och Kronoby. Projektet belastar anslaget 
för kommunens egna kostnader för social- och hälsovården. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion bordlägga ärendet för vidare utredningar. 
__________ 
 
Kst 27.2: 
 
Kommunsekreteraren: 
Frågan bordlades vid styrelsens förra möte. Till beredningen kan tilläggas att projektet inte 
behandlats i social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion. Stadsstyrelsen i Karleby har 
19.12.2011 behandlat och beslutat delta i projektet. Kronoby kommun kommer i framtiden att 
ingå i värdkommunens välfärdsstrategi. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tar del i projektet TerPS2 för främjande av invånarnas hälsa och välbefin-
nande genom ledarskap och uppföljning inom Mellersta Österbotten och Kronoby. Projektet 
belastar anslaget för kommunens egna kostnader för social- och hälsovården. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 19/2012 
 
 
56 §. FÖRVALTNING   Enkät gällanden kommunens inriktning 

Kommunsekreteraren/Kommundirektören: 
På styrelsens två senaste möten har John-Erik Sandvik påtalat behov av en enkät gällande 
kommunens inriktning. Elisabeth Hagström inlämnade 6.2.2012 § 12 ett initiativ i samma 
ärende med påpekande om att Kronoby kommun bör göra en enkät för att höra folkets vilja 
gällande kommunens inriktning vid en eventuell kommande kommunsammanslagning. 
 
Den statliga strukturgruppen för kommunalförvaltningen har 8.2.2012 publicerat utredningen 
”En livskraftig kommun- och servicestruktur”.  Gruppens arbete presenteras och kommuner-
na hörs vid regionala tillställningar under februari-mars och utlåtande ska ges senast freda-
gen den 13 april.  
Enligt rapporten skulle Kronoby få välja mellan en fusion med kommunerna inom Jakob-
stadsregionen eller med Karleby som föreslås fusioneras med samtliga kommuner inom Mel-
lersta Österbottens landskap.  
Utlåtandet bör ges av fullmäktige antingen v. 14 eller senast i början av v. 15. Beredningen 
till styrelsens 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 sättet för genomförande av en enkät kräver dis-
kussion. 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 kro-
nobybor kunde i detta skede tjäna som riktgivande för dagens diskussioner.  
 
Kommunstyrelsen torde med beaktande av den pågående utredningen om kommunstruktu-
ren, 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 synpunkt 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 utredningsmannens arbete. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att i detta skede inte genomföra någon enkät gällande kommu-
nens inriktning. 
  
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 ingen vet hur reformen går vidare.  Hans-Erik Lindgren föreslår 
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att kommunreformgruppen kunde fungera som arbetsgrupp såframt förslaget om genomfö-
rande av enkät vinner i omröstningen. Stefan Dahlvik understöder Lindgrens förslag. 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och att om-
röstningar bör verkställas. Han föreslår att i första skedet röstas om genomförande av enkät 
eller ej i detta skede så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den 
som stöder Sandviks förslag röstar ”nej”. Vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Byggmästar, 
Dahlvik, Hongell, Lindgren) och 5 nej-röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wass-
borr) och styrelsen beslöt att enkät genomförs. I andra omgången ställdes så Lindgrens för-
slag om att kommunreformgruppen fungerar som arbetsgrupp mot Sandviks förslag om skild 
arbetsgrupp. Lindgrens förslag besvaras med ”ja” och Sandviks förslag med ”nej”.  Vid om-
röstningen fick Lindgrens förslag 4 röster (Byggmästar, Dahlvik, Hongell, Lindgren) och 
Sandviks förslag 5 röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr). Styrelsen be-
slöt att en ny arbetsgrupp utses. 
Mötet ajournerades för en förhandlingspaus. Sedan diskussionen återupptogs föreslogs som 
medlemmar 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 inrikt-
ning och utsåg en arbetsgrupp för att ge förslag till frågor och tidtabell. Arbetsgrup-
pen består av Peter Albäck (sammankallare), Marina Furubacka, Elisabeth Hagström 
Susanne Hongell, Stefan Högnabba, Hans-Erik Lindgren och Kerstin Myrskog (sekre-
terare). 
 
Liane Byggmästar, Stefan Dahlvik, Susanne Hongell och Hans-Erik Lindgren reserverade sig 
mot beslutet och inlämnade före justeringen en skriftlig reservation, Bilaga 1/56 § av 
27.2.2012. 
__________ 
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Dnr: KST 19/2012 
 
 
57 §. FÖRVALTNING Behandling av fråga gällande enkät 

Kst 6.2.2012  § 37 
John-Erik Sandvik påpekade att som Övrigt ärende bör behandlas ordförandens och kommundirektö-
rens förfarande den 23 januari 2012 § 19 b. Med stöd av kommunförbundets jurist Riitta Myllymäkis 
skriftliga utlåtande kräver han att ordföranden och kommundirektören kommer med en skriftlig förklar-
ing till varför de vägrat att behandla ärendet. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att skriftlig förklaring begärs av ordföranden och kommundirektören gällande 
§ 19 b) 23.1.2012 till nästa möte. 
__________ 
 
Kst 27.2: 
 
Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har inlämnat begärda förklaringar, 
Bilaga 1/57 § av 27.2.2012. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar skrivelserna för kännedom. 
  
 
Under diskussionen föreslår John-Erik Sandvik att styrelsen fördömer ordförandens och 
kommundirektörens förklaringar och hoppas att de offentligt medger att de gjort en felbe-
dömning, i annat fall bör såväl den juridiska som den politiska granskningen föras vidare. Då 
Peter Albäck stöder förslaget konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop så att den som stöder 
kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Sandviks förslag röstar ”nej”, vil-
ket godkändes. Vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Hongell, Lind-
gren) och 5 nej-röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr). 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning enligt Sandviks förslag fördöma ordföran-
dens och kommundirektörens förklaringar och hoppas att de offentligt medger att de 
gjort en felbedömning, i annat fall bör såväl den juridiska som den politiska gransk-
ningen föras vidare. 
 
Liane Byggmästar, Stefan Dahlvik och Hans-Erik Lindgren reserverade sig mot beslutet och 
inlämnade före justeringen en skriftlig reservation, Bilaga 2/57 § av 27.2.2012. 
__________ 
  










benita.frojdo






benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.2.2012 

 
 
Sida 
3/83 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

6.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

58 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- social- och hälsovårdsnämnden 1.2 
- miljöhälsovårdsnämnden 26.1 
- byggnadskommittén för Kronoby hälsostation 7.2 
- arbetsgruppen för planering av Sandbacka Vårdcenter 8.2  
- samkommuns tyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 19.1 
- Österbottens avfallsnämnd 26.1 

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

136 personer eller 4,3 % av arbetskraften var utan arbete, av dessa var 20 under 25 år 
och 54 över 50 år, 18 hade varit utan arbete över ett år, 23 var placerade med olika åt-
gärder och 10 arbetsplatser var lediga.  I förhållande till föregående månad har de arbets-
lösa minskat med 5 personer och jämfört med januari 2011 med 12 personer. I Jakob-
stadsregionen var arbetslöshetsprocenten 5,7 och i hela landet 9,8. 
 

c) Statistikcentralens befolkningsändringar januari 2012; befolkningen minskade under årets 
första månad med 11 personer då 7 är födda, 10 avlidit, 10 flyttat hit från andra kommu-
ner och 14 bort, 2 flyttat hit från utlandet och 6 emigrerat. 

 
d) Vasa förvaltningsdomstols har 24.2.2012 förkastat besvär anfört av Tapani Myllymäki, 

Peter Albäck och Klaus Wistbacka över fullmäktiges beslut 16.6.2011 § 41 om beviljande 
av borgen åt Pensionärshemsföreningen i Kronoby r.f. 

 
KD:S FÖRSLAG: 

 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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59 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

a) John-Erik Sandvik önskar att en diskussion förs om tillvägagångssättet gällande verk-
ställigheten av styrelsens beslut 23.1.2012 § 11, förslag till styrelsemedlem i Närings-
centralen Concordia Ab. Styrelsen diskuterade ärendet. 

 
b) Hans-Erik Lindgren meddelar om en diskussion mellan styrelsen och fullmäktiges presi-

dium inkommande måndag. 
 

c) Marina Furubacka undrar varför ärendet angående köp av juristtjänster inte finns på da-
gens föredragningslista. Sekreteraren meddelar att svar från berörda jurister ännu inte 
erhållits. 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Ärendena antecknas för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena 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: 43,44, 46,48, 53-54, 57-59. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer. 45, 47, 49-52, 55-56. 
 
 
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: 45, 47, 49-52, 55-56. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


