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306 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
307 §. PROTOKOLLJUSTERING 
308 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
309 §. KOMMUNSTYRELSEN    Frågestund 
310 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Bildningsnämndens anhållan om rätt 
  att inrätta en ny tjänst som dagvårdsledare i  
  Kronoby området, bordlagt ärende 
311 §. PROJEKT    Integrering av flyktingar 
312 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
313 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013 - 2015   Godkänna budget och  
   ekonomiplan 
314 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER    Ändringar i förvaltningsstadgan 
315 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Överföring av personal till  
   värdkommunen Pedersöre 
316 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Elverksdirektör vid Affärsverket  
   Kronoby Elverk 
317 §. PROJEKT     Wasa Teaters anhållan om specialstöd; 
  Fighting Star 
318 §. ENERGIRÅDGIVNING     KETEK Ab/ Karlebynejdens Energibyrås 
  förslag till energirådgivning för konsumenter 
319 §. AVFALLSHANTERING  Rättelseyrkande Jätehuolto Niemelä Oy 
320 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
321 §. MARKOMRÅDEN         Anhållan om köp av mark, lägenheten 
  Harimetall RNr 77:3 
322 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
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306 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 28 november 2012 och tillställts samtliga 
medlemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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307 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Peter Albäck och Susanne Hongell till protokolljusterare. Protokollet 
justeras den 5 december 2012. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Peter Albäck och Susanne Hongell till protokolljusterare. 
__________ 
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11.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

308 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kommundirektören meddelar att föredragningslistan kompletteras med en fråga om försälj-
ning av markområde som § 321. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Föredragningslistan kompletteras med en fråga om försäljning av markområde 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

309 §. KOMMUNSTYRELSEN   Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar kommunstyrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
 
Kommundirektören informerade styrelsen om utkastet till kommunstrukturlag. 
 
 
BESLUT: 
 
Informationen antecknades för kännedom 
__________ 
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Dnr: BILD 80/2012 
 
 
310 §.    TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR      Bildningsnämndens anhållan om rätt att in-

rätta en ny tjänst som dagvårdsledare i Kronoby området, bordlagt ärende 

Kst 19.11.2012 § 299: 
Bildningsnämnden 19.9.2012, § 39: 
Dagvårdschefen: 
Inom kommunen finns tre tjänster som områdesansvariga dagvårdsledare vars arbetsuppgifter är att; 
leda, utveckla och utvärdera dagvårds- och förskoleverksamheten både administrativt, pedagogiskt 
och ekonomiskt; att ansvara för information till föräldrar, personal och administration, samt bevilja 
dagvårds- och förskoleplatser inom ansvarsområdet.  
Inom Kronoby dagvårds- och förskoleområde har antalet barn ökat från 98 barn (31.12.2008) till 133 
barn (31.12.2011) och ökningen ser ut att fortsätta. En ny daghemsavdelning öppnades 2009, följande 
2010, ett gruppfamiljedaghem ändrades till daghem i början av 2012 och nu senaste ett nytt daghem, 
vilket öppnades i september 2012. Planeringen fortsätter med att få ett större daghem till Kronoby 
centrum.  I och med att antalet barn i dagvård och förskola ökar, ökar också personalen.  
Dagvårdsledaren i Kronoby området ansvarar i skrivande stund för ca 140 barn och ca 30 personer 
inom personalen medan dagvårdsledaren i Nedervetil ansvarar för ca 70 barn och ca 20 personer i 
personalen och i Terjärv ca 60 barn och ca 20 personer i personalen. 
Det ökade dagvårdsbehovet i Kronoby området har gjort att arbetsmängden har blivit mycket större i 
Kronoby området än i de två övriga områdena. För att råda bot på detta är det skäl att se över perso-
nalresurserna. Målsättningen är att upprätthålla god kvalitet inom småbarnsfostran och förskoleunder-
visningen och för det behövs också tillräckliga personalresurser med tanke på ledningsansvaret. Dag-
vårdsledarna ansvarar för familjedagvården, gruppfamiljedaghemmen, daghemmen och förskolorna, 
dvs. verksamheten för barn i åldern 0-7 år inom ansvarsområdet.   
Nu räcker det inte längre med en dagvårdsledare inom Kronoby området. Både utvecklingsarbetet och 
det pedagogiska handledningsarbetet blir lidande, vilket gör att kvaliteten sjunker.  Kronoby området 
består i dag av Slottebo daghem–förskola, Jeussen daghem–förskola, Bamsebo, Nalle Maja, Lilla My, 
Snövit, Kvarnbo samt familjedagvården.  Planeringen kring Biskops Kvarn, Kvarnbo daghem, är på 
gång, vilket betyder att verksamheten på sikt växer och för att behålla kvaliteten och hinna med nöd-
vändigt utvecklingsarbete är det nu viktigt att få resurser till en ny dagvårdsledartjänst inom Kronoby 
ansvarsområde. 
  
BC:SFÖRSLAG: 
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny tjänst som områdesansvarig 
dagvårdsledare i Kronoby området från 1.1.2013. 
 
BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
Kst 19.11.2012 § 299: 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att    en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas från 1.1.2013 

förutsatt att budgetmedel anslås av fullmäktige.  
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion bordlägga frågan. 
Dagvårdschefen kallas till nästa möte för närmare redogörelse för behovet och jämförelse av administ-
rationen i grannkommunerna. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

11.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
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Kst 3.12.2012: 
 
Dagvårdschef Carina Ahlström presenterar frågan mera ingående på mötet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att    en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas från 

1.1.2013 förutsatt att budgetmedel anslås av fullmäktige.   
 
 
Dagvårdschefen presenterade ärendet innan diskussionen öppnades. Under den föreslog 
Elisabeth Hagström understödd av Stefan Dahlvik att ingen ny tjänst som områdesansvarig 
dagvårdsledare inrättades. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det 
finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namnupp-
rop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hag-
ströms förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 1 ja-röst (Lindgren) 7 
nej-röster (Albäck, Byggmästar, Dahlvik, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr) och 1 
nedlagd (Hongell). 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning föreslå för kommunfullmäktige 
att    ingen ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området in-

rättas.   
__________ 
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Dnr: KST 123/2012 
 
311 §. PROJEKT   Integrering av flyktingar 

Kst 15.10.2012 § 266: 
Kommunsekreteraren: 
Inrikesministeriet har beviljat medel för ett projekt för snabbare integrering av flyktingar i Jakobstads-
regionen för tiden 16.3.2012–30.6.2013. Projektets syfte är att 1) ordna 5 dagars kurser i samhällsori-
entering och hälsoinformation för personer över 15 år samt en dag för 12-14 åringar, 2) verka för ef-
fektivare och snabbare språkinlärning och 3) verka för integrering genom föreningsverksamhet. Av 
projektets kostnader om 155 331,39 € står EU för 50 % och kommunerna för andra hälften.   Kostna-
derna fördelas procentuellt mellan kommunerna enligt antalet kvotflyktingar så att vår kommuns andel 
blir 15 %, då vi har 25 flyktingar av sammanlagt 167 som kommit till nejden genom samarbetsnämn-
dens gemensamma satsning. Kostnaderna för Kronoby uppgår till 7 232,50 €.   
Det är möjligt att förlänga projektet med ett år till 30.6.2014 som behövs för att få till stånd fungerande 
modeller. Kostnaderna för förlängningen är sammanlagt 55 495 € som fördelas enligt samman princi-
per så att vår andel blir 4 162,15 €.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen deltar i projektet för snabbare integrering av flyktingar. Kostnaderna belastar Kst 
EU- och övriga projekt 2200-4473. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt remittera ärendet för komplettering med projektplan och mera detal-
jerad budget. 
__________ 
 
Kst 3.12.2012: 
Av projektplanerna som tillställts styrelsen framgår närmare beskrivningar och budgeter. Av 
bilaga 1 framgår att kostnaderna för det första projektet ska vara 115,331,39 € och inte 
155 331,39 som i nämndens beredning.  
Dagvårdschef Carina Ahlström, kommunens medlem i den regionala arbetsgruppen för flyk-
tingmottagande, är närvarande under frågans behandling.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen deltar i projektet för snabbare integrering av flyktingar. Kostnaderna belas-
tar Kst EU- och övriga projekt 2200-4473. 
 
Carina Ahlström var närvarande under frågans behandling och svarade på de frågor som 
ställdes. Under diskussionen föreslår Marina Furubacka att kommunen inte deltar i projektet 
då mycket i vår kommun görs på egen hand. Om möjligt köps de delar och tjänster vi behö-
ver som den post-arrival undervisning afghanerna deltog i i somras. Peter Albäck stöder för-
slaget. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att 
omröstning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namnupprop så att den som stö-
der kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Furubackas förslag röstar 
”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 2 ja-röster (Byggmästar, Lindgren), 6 nej-
röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr) och 1 nedlagd (Dahlvik). 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att inte delta i projektet för snabbare inte-
grering av flyktingar. 
__________  
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312 §. 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: 

 
- äldre rådet 19.11 
- bildningsnämnden 22.11 
- finska skolsektionen 22.11 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 132/2012 
 
 
313 §.  BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013 – 2015 Godkänna budget och ekonomi-

plan 

Ekonomichefen: 
Enligt kommunallagens 65 § skall fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för 
det följande kalenderåret. Samtidigt skall fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre 
eller flera år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. Kommunfullmäktige god-
kände 14.6.2012 43 § budgetramarna per nämnd. Driftsbudgeten har nettobindning per 
nämnd inför fullmäktige, med undantag av Flyktingmottagning, Social- och hälsovård samt 
från år 2013 även Landsbygd, vilka har nettobindning under Kommunstyrelsen samt Rädd-
ningsväsendet, som har nettobindning under Tekniska nämnden. För driftens planeår fanns 
inga nämndvisa ramar, utan fullmäktige godkände en 2,5 % höjning mellan åren. Kommun-
styrelsen godkände 25.6.2012 191 § budgetdirektiv och beräkningsgrunder inför nämnder-
nas budgetarbete. Då nämndernas äskanden om anslag i driftsbudgeten för budgetåret 2013 
sammanställts, uppgick dessa till totalt 372 417 € över ramarna. Kommunstyrelsen har be-
handlat budgeten och ekonomiplanen vid två läsningar och har i sitt förslag ökat driftens net-
to med 111 817 € från ramen. Kommunstyrelsens förslag är totalt 260 600 € lägre än vad 
nämnderna äskat om. Enligt förslaget till fullmäktige uppgår driftens netto för budgetåret 
2013 till 37 538 317 €.  
Även för resultaträkningen 2013 har fullmäktige godkänt en ram enligt vilket resultatet uppgår 
till -1 519 800 €. I kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är resultatet -1 193 617 €. För 
uträkningen av skatteinkomsterna och statsandelarna i budgeten 2013 har Kommunförbun-
dets prognoser legat till grund. Investeringarna för kommunens del finns specificerade per 
projekt i investeringsdelen. Nettoinvesteringarna för år 2013 uppgår till 2 789 300 €.   
Enligt förslaget till finansieringsdel ökar de långfristiga lånen mera än amorteringarna både 
under budget- och planeåren.   
Affärsverket Kronoby Elverks budget och ekonomiplan, som utgör en separat del av kommu-
nens budget och ekonomiplan, har 12.11.2012 behandlats av direktionen för elverket. I full-
mäktige skall budgeten antecknas för kännedom. 
 
KD:S FÖRSLAG:  
  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige   
att      Kronoby kommuns budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013 – 2015 god-

känns och   
att        affärsverket Kronoby Elverks budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013 – 

2015 antecknas för kännedom. 
 
Under diskussionen konstaterades enhälligt att personalresurserna under Dagvård och för-
skola för dagvårdsledare minskas till 3 för år 2013 med hänvisning till beslutet i § 310 att inte 
omfatta inrättande av en ny tjänst som dagvårdsledare i Kronobyområdet 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 127/2012 
 
 
314 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER   Ändringar i förvaltningsstadgan 

Kommunsekreteraren: 
Förvaltningsstadgan reviderades senast i mars 2010 och trädde i kraft 1.5.2010. En mindre 
genomgång av den är aktuell främst på grund av överföringen av landsbygdsförvaltningen till 
Pedersöre. Detta innebär att landsbygdsnämnden slopas från den mandatperiod som inleds i 
januari 2013. Frågor som berör landsbygdsförvaltningen kommer i framtiden att skötas av 
kommunstyrelsen. 
Samtidigt har ändringarna i tjänstebenämningarna från kommunkamrer till ekonomichef och 
mätningstekniker till planläggare beaktats. 
Förslagna ändringar i förvaltningsstadgan har behandlats i ledningsgruppen. Nämnderna har 
inte hörts då ändringarna är små.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att     ändringar i förvaltningsstadgan godkänns att träda i kraft från 1.1.2013. 
 
Under diskussionen i styrelsen under § 3 beslöts enhälligt att förslaget om att ett ungdoms-
råd och en näringslivsdelegation kan utses, inte omfattas utan nuvarande skrivning kvarstår 
att de utses. Benämningen på fullmäktiges arbetsgrupp för avgivande av utlåtande om servi-
cen inom social- och hälsovården ändras till utvärderingsgrupp. I punkt 5.2. föreslås enhälligt 
att antalet medlemmar i svenska skolsektionen utökas till 7. Gällande ungdomsrådets stor-
lek, § 108, föreslås att det fastställs till 7 medlemmar och lika många ersättare. Näringslivs-
delegationen i § 109 föreslås bestå av 7-10 medlemmar. I § 111 som berör tvåspråkigheten 
ändras benämningen klienter till kommuninvånare.  
Ovannämnda ändringar införs i gällande stadga med svart, kursiv stil samt markerat med 
streck i kanten, text som tas bort är inom parentes, enligt Bilaga 1/314 § av 3.12.2012.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att     ändringar i förvaltningsstadgan godkänns att träda i kraft från 1.1.2013. 
__________ 
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Dnr: KST 141/2012 
 
 
315 §.  TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR     Överföring av personal till värdkommunen  

Pedersöre 

Personalsekreteraren: 
Kommunfullmäktige beslöt 12.5.2011 att tillsammans med Nykarleby stad och Pedersöre 
kommun bilda en gemensam landsbygdsförvaltning med Pedersöre som värdkommun från 
1.1.2013. Kommunstyrelsen godkände samarbetsavtalet gällande Pedersörenejdens lands-
bygdsnämnd 31.10.2011 och avtalet undertecknades 29.2.2012. Enligt samarbetsavtalet 
överförs samtliga anställda vid landsbygdskansliet till värdkommunen Pedersöre från och 
med 1.1.2013. 
 
I enlighet med ovan nämnda beslut inleddes officiella samarbetsförhandlingar med de an-
ställda vid landsbygdskansliet i Kronoby kommun den 14 november 2012. Samarbetsför-
handlingarna avslutades i samförstånd och protokollet från samarbetsförhandlingen har un-
dertecknats av samtliga deltagare i förhandlingen. Protokollet från samarbetsförhandlingen 
bifogas som Bilaga 1/315 § av 3.12.2012.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen fastställer förhandlingsresultat från samarbetsförhandlingarna rörande den 
personal vid landsbygdskansliet i Kronoby, som överförs till Pedersöre kommun från och 
med 1.1.2013 i enlighet med bifogade protokoll. 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 67/2010 
 
 
316 §.   TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Elverksdirektör vid Affärsverket Kronoby Elverk  

 
Direktionen för affärsverket Kronoby Elverk 12.11.2012 § 34: 
Kst 14.11.2011 § 264: 
Direktionen för affärsverket Kronoby Elverk 1.1.2011 § 24: 
Kst 15.11.2010 § 270: 
Direktionen för Affärsverket Kronoby Elverk 4.11.2010 § 36: 
Kst 10.5.2010 § 125: 
Direktionen för Affärsverket Kronoby Elverk 27.4.2010 § 13: 
Den senaste tidens omständigheter har lett till en ansträngd situation vid elverket. För att så smidigt 
och snabbt som möjligt normalisera verksamheten bör ledaren för elarbeten Carl-Johan Kronström 
utses till tf. direktör fr.o.m. 10.4.2010 – 31.12.2010. 
 
FÖRSLAG: 
Direktionens förslag till kommunstyrelsen är att Carl-Johan Kronström utses till tf. direktör fr.o.m. 
10.4.2010 – 31.12.2010. Han erhåller fr.o.m. nämnda datum samma lön som tidigare direktören hade. 
 
BESLUT: 
Direktionen föreslår för kommunstyrelsen att Carl-Johan Kronström utses till tf. elverksdirektör fr.o.m. 
10.4.2010 – 31.12.2010. Carl-Johan Kronström fungerar som driftsledare för elverket. Ärendet tas upp 
till ny behandling vid höstens budgetsammanträde. 
_______ 
 
Kst 10.5.2010 § 125: 
Elverksdirektören anställs enligt kommunens förvaltningsstadga kapitel 2.6 paragraf 37 av kommun-
styrelsen. Elverksdirektören ingår i kommunens ledningsgrupp och enligt kommunens förvaltnings-
stadga kapitel 2.1 paragraf 11 ska ledningsgruppens löner fastställas av kommunstyrelsen.  
 
Direktionen för Affärsverket Kronoby Elverk föreslår att elverksdirektörens arbetsuppgifter fördelas 
internt inom elverket, så att ledaren för elarbeten Carl-Johan Kronström förordnas till tf. elverksdirektör 
för perioden 10.4 – 31.12.2010, samt att Kronström erhåller samma lön som tidigare elverksdirektören 
har haft under år 2010. 
 
Eftersom arbetsuppgifterna fortsättningsvis fördelas internt inom elverket, fördelas även arbetsuppgif-
ter av framför allt ekonomisk karaktär till elverkets ekonomichef Åsa Hagnäs, varför även hennes ar-
betsuppgifter påverkas av arrangemangen under samma period.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen förordnar ledaren för elarbeten Carl-Johan Kronström till tf. elverksdirektör för Af-
färsverket Kronoby Elverk under perioden 10.4 – 31.12.2010. 
Kommunstyrelsen fastställer lönen så, att tf. elverksdirektören erhåller samma lön som tidigare el-
verksdirektören har haft från och med 10.4.2010 till årets slut.  
Kommunstyrelsen fastställer lönen för motsvarande period 10.4 – 31.12.2010 så, att ekonomichef Åsa 
Hagnäs´ uppgiftsbaserade lön är den samma som hon hade under tidigare elverksdirektörens sjukle-
dighet, på grund av en väsentlig förändring i arbetsuppgifter under en tid som överstiger 10 arbetsda-
gar i enlighet med AKTA kapitel II paragraf 5 moment 2.   
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Direktionen för affärsverket Kronby Elverk 4.11.2010 § 36: 
Carl-Johan Kronström är enligt kommunstyrelsens beslut 10.5.2010 § 125 förordnad till t.f. direktör för 
Elverket fram till 31.12.2010. 
Enligt elverksdirektionens beslut 27.4.2010 § 13 tas ärendet upp till ny behandling vid budgetsamman-
trädet. 
BESLUT: 
Direktionens enhälliga förslag till kommunstyrelsen är att Carl-Johan Kronström förordnas till t.f. direk-
tör fram till 31.12.2011. 
________ 
 
Kst 15.11.2010: 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen förordnar Carl-Johan Kronström till tf. direktör fram till 31.12.2011. Tidigare arran-
gemang fortsätter enligt beslutet 10.5.2010 § 125. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
______________  
 
Direktionen för affärsverket Kronoby Elverk 1.1.2011 § 24: 
Enligt kommunstyrelsens beslut 15.11.2010 § 270 är Carl-Johan Kronström förordnad till tf. direktör 
fram till 31.12.2011. 
 
FÖRSLAG: 
Föreslås att Carl-Johan Kronström förordnas till tf. direktör för perioden 1.1–31.12.2012. 
 
BESLUT: 
Direktionens förslag till kommunstyrelsen är att Carl-Johan Kronström förordnas till tf. direktör för peri-
oden 1.1–31.12.2012. 
__________  
 
Kst 14.11.2011 § 264: 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen förordnar Carl-Johan Kronström till tf. direktör fram till 31.12.2012. Tidigare arran-
gemang fortsätter enligt beslutet 10.5.2010 § 125. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.  
_________ 
 
Direktionen för affärsverket Kronoby Elverk 12.11.2012 § 34: 
Enligt kommunstyrelsens beslut 14.11.2011 § 264 är Carl-Johan Kronström förordnad till t.f direktör 
fram till 31.12.2012. 
 
FÖRSLAG: 
Föreslås att Carl-Johan Kronström förordnas till t.f. direktör fram till 30.9.2013. 
 
BESLUT: 
Direktionens förslag till kommunstyrelsen är att Carl-Johan Kronström förordnas till t.f. elverksdirektör 
för tiden 1.1–30.9.2013. 
__________ 
 
Direktionen beviljade på samma möte § 33 Carl-Johan Kronström befrielse från tjänsten från 
och med 1.10.2013 på grund av pensionering. 
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KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förordnar Carl-Johan Kronström till tf. direktör fram till 30.9.2013. Tidigare 
arrangemang fortsätter enligt beslutet 10.5.2010 § 125. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 128/2012 
 
 
317 §. PROJEKT    Wasa Teaters anhållan om specialstöd; Fighting Star 

Kultur- och fritidsnämnden 14.11.2012 § 74: 
Wasa Teater genomför år 2013 ett för hela regionen unikt projekt i musikalen Fighting Star, vars mål-
sättning är att erbjuda österbottniska talanger och den österbottniska publiken en produktion på inter-
nationell nivå med nationell genomslagskraft. 
I konceptet ingår en talanguttagning med auditions i hela regionen. Uttagningen i norra regionen sker i 
Jakobstad den 9-10.2.2013. 
Eftersom projektet är så stort i förhållande till Wasa Teaters kapacitet är det inte möjligt att genomföra 
utan extern finansiering, totalt beräknas behovet till 255 000 €. Ägarkommunerna har önskat ett pro-
jekt av den här karaktären. Därför vänder sig Wasa Teater också till alla ägarkommuner med en an-
hållan om specialstöd år 2013. 
Wasa Teater ansöker från Kronoby kommun om ett specialstöd på 5 000 €. Enligt dispositionsplanen 
för år 2012 har nämnden budgeterat 30 734 € på momentet kulturarbete varav 13 534 € (44 %) går till 
kommunens betalningsandelar för Wasa Teaters driftskostnader. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till projektet i sig, men förordar inte Wasa Teaters anhål-
lan om kommunalt specialstöd om 5 000 €. 
 
BESLUT: 
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
Kst 3.12.2012: 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen avslår anhållan och konstaterar att sponsorering i form av specialstöd inte 
kan omfattas. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 143/2012 
 
 
318 §.    ENERGIRÅDGIVNING     KETEK Ab/ Karlebynejdens Energibyrås förslag till energi-

rådgivning för konsumenter 

Kommunsekreteraren: 
I Finland utvecklas som bäst ett riksomfattande energirådgivningssystem, som ska ge kon-
sumenterna pålitlig och opartisk information för att effektivisera den egna användningen av 
energi vid boende, byggande och transport. 
Teknologicentret KETEK Ab har upprättat ett avtal som innebär att Karlebynejdens Energiby-
rå kan ge rådgivning för konsumenter i Karlebyregionen, Kaustbyregionen och Jakobstads-
nejden enligt Bilaga 1/318 § av 3.12.2012. Arbets- och näringsministeriet bekostar till viss del 
den regionala energirådgivningen men kommunernas egen finansiering bör i regel vara 50 
%. Karlebynejdens Energibyrå önskar att kommunerna i Jakobstadsnejden ska delta i detta. 
För Kronoby kommun innebär det en kostnad på 939 € för år 2013.  
Samarbetsnämnden i Pedersörenejden har 19.11.2012 rekommenderat kommunerna att 
ingå avtal. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att delta i KETEK Ab/Karlebynejdens Energibyrås energirådgiv-
ning för konsumenter. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.  
__________ 
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Dnr: KST 121/2012 
 
 
319 §. AVFALLSHANTERING Rättelseyrkande Jätehuolto Niemelä Oy 

Tekniska chefen: 
Jätehuolto Niemelä Oy har via advokatbyrå Mika Talviaro Oy inlämnat ett rättelseyrkande till 
kommunstyrelsens beslut 5.11.2012 § 281 där man kräver att kommunen konkurrensutsätter 
sina avfallstransporter. Rättelseyrkandet fogas som Bilaga 1/319 § av 3.12.2012. 
Kan konstateras följande, enligt bokslutet 2011 har bokförts sammanlagt 34 694 € på kontot 
4370 som kallas renhållnings- och tvätteritjänster. På detta konto bokförs följande kostnader:    

- transportörernas räkningar där Ekorosk behandlingsavgift ingår. 
- fasta avgifter till Ekorosk  
- Paperinkeräys räkningar 
- tömning av några slambrunnar och fettavskiljare. 
- lite tvätteritjänster (Samlingshuset) 

I beredningen har konstaterats att transportavgifternas andel som kan konkurrensutsättas 
utgör högst 15 000 €. Ekorosks behandlingsavgifter kan inte konkurrensutsättas eftersom de 
bestäms av bolaget och fastställs av avfallsnämnden. 
I år har tillsvidare på detta konto bokförts kostnader för 30 664 €. 
Kan konstateras att i rättelseyrkandet framförda fel 1 och 2 är grundlösa. 
 
Avtalen med våra nuvarande transportörer gäller tillsvidare. 
Upphandlingslagens § 19 säger följande angående det uppskattade värdet: 
1. Det uppskattade totala värdet under kontraktstiden, om kontraktet har en bestämd löptid 

om högst 48 månader, eller 
2. Månadsvärdet multiplicerat med 48, om upphandlingskontraktet löper på obestämd tid 

eller om kontraktet har en längre löptid än 48 månader. 
 

Kan konstateras att ifall vi gör en konkurrensutsättning skulle den naturliga kontraktstiden 
vara 2 år med en eventuell option på 1 år. På grund av avstånden i kommunen skulle det 
vara naturligt att uppdela tömningsställen i 2- 3 områden. 
 
Kan konstateras att gränsvärdet på 30 000 € ligger nära men en konkurrensutsättning är inte 
brådskande eftersom taxorna är skäliga och tömning och transporter fungerar bra. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen anser att rättelseyrkandet är obefogat och förkastas. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 
 
 
 
  


























benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
3.12.2012 

 
 
Sida 
18/458 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

11.12.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

320 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- samkommunfullmäktige och -styrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskon-
cern 31.10 

- social- och hälsovårdsnämnden 21.11 
- Österbottens förbunds landskapsfullmäktige 12.11 och –styrelsen 19.11 
- Mellersta Österbottens förbunds landskapsstyrelse 19.11 
- styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundser-

vice 26.11 
- Optima samkommunstyrelse 7.11 

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

123 personer eller 3,9 % av arbetskraften utan arbete, av dessa var 12 under 25 år och 
59 över 50 år, 25 hade varit utan arbete över ett år, 24 var placerade med olika åtgärder 
och 13 arbetsplatser var lediga.  I förhållande till oktober 2011 har de arbetslösa minskat 
med 4 personer. I Jakobstadsregionen var arbetslöshetsprocenten 5,3 och i hela landet 
9,5. 

 
c) Statistikcentralens befolkningsändringar oktober 2012; befolkningen minskade under 

oktober med 4 personer då 4 är födda, 8 avlidit, 16 flyttat hit från andra kommuner och 
16 bort, 1 flyttat hit från utlandet och 1 flyttat utomlands.  Under januari-oktober har be-
folkningen minskat med 23 personer då 51 är födda, 63 avlidit, 184 flyttat hit och 195 
bort.   

 
d) Finlands Tonsättares internationella Upphovsrättsbyrå Teosto r.f. meddelar att priset för 

musikanvändning år 2013 är 10,46 cent/invånare. 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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Dnr: KST 144/2012 
 
 
321 §.   MARKOMRÅDEN        Anhållan om köp av mark, lägenheten Harimetall RNr 77:3 

Planläggaren: 
Oy Bröderna Österlund Ab anhåller om köp av lägenheten Harimetall RNr 77:3 i Kortjärvi by. 
Arealen är ca 3 233 m2. Kommunen köpte år 1998 detta markområde för 10 080 mark som 
ett stöd åt företaget när de gjorde sin industrietablering i Kortjärvi. Företaget skulle sedan 
arrendera området för ett formellt arrendebelopp men något arrendekontrakt blev aldrig upp-
gjort. Markområdet används i första hand som vägförbindelse och lastningsplats för industri-
hallens behov. 
Emedan markområdet inköptes för företagets behov så finns det inte någon orsak till att 
kommunen skulle äga detta område. Diskussioner har förts med företaget och de är villiga att 
köpa området ifall prisnivån är den samma som då kommunen köpte området.   
Enligt registret för kommunens anläggningstillgångar så har detta område ett värde på 1 695 
€ vilket bör vara som grund vid en prissättning av området.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  sälja lägenheten Harimetall RNr 77:3 i Kortjärvi by åt Oy Bröderna Österlund Ab 

för ett pris av 1 700 €.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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322 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
__________ 
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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: 308-310, 313-314, 320-321 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 311-312, 315-318 
 
 
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:    311-312, 315-318 
 
 
 
 
 
 
 
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 
                   Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
Kommunalbesvär, paragrafer:         319 
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 senast den dag då besvärstiden 
utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna 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 besvärstiden 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. 
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