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Ordförande 
 
 
Hans-Erik Lindgren 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Sissi Brännbacka, tf kommunsekreterare 
 

Sammanträdestid Måndagen den 3 september 2012, kl. 18.00 – 23.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

219 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
220 §. PROTOKOLLJUSTERARE 
221 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
222 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund 
223 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
224 §. NÄRINGSLIV Concordia, information 
225 §. FASTIGHETER Sandbacka vårdcenter helhetsplanering. 
226 §. BUDGET 2012 Bokföringsrapport 1.1 - 31.7.2012 
227 §. BUDGET 2012 Tekniska nämndens budgetanvändning 
228 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015 Tidtabell för behandlingen 
229 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Förslag till kommun-    
                     styrelsens uppgiftsområde 
230 §. NÄMNDER Tillsätta valnämnder för kommunalvalet 2012 
231 §. NÄMNDER Tillsätta valbestyrelsen för kommunalvalet 2012 
232 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande; 
  budgetförslag 2013 och ekonomiplan 2014-15  
  för räddningsnämnden 
233 §. KOMMITTÉER Utse medlem till planeringskommittén för byggande av 
  enhet för boende och dagverksamhet 
234 §. FASTIGHETER Köp av markområde bredvid Slottebo daghem 
235 §. TOMTER Ole och Ylva Gustafssons anhållan om ändring i 
  tomtindelningen, Nedervetil detaljplan 
236 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Justeringar i arvodesstadgan 
237 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Förordnande som 
   personalsekreterare 
238 §. FÖRVALTNING Enkät gällande kommunens inriktning; Rättelseyrkande 
  över kommunstyrelsens beslut § 212 den 13.8.2012 
239 §. MOTIONER Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot 
  verkställande av enkäten gällande kommunens 
  inriktning; mellanrapport till fullmäktige 
240 §. SAMKOMMUNER Utlåtande till MÖCS över ordnande av prehospital 
  akutsjukvård 
241 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
242 §. INITIATIV Tapani Myllymäkis initiativ om verkställighet av 
  kommunstyrelsens beslut 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

219 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 29 augusti 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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220 §. PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Stefan Dahlvik och John-Erik Sandvik till protokolljusterare. Protokol-
let justeras den 5 september 2012. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Stefan Dahlvik och John-Erik Sandvik till protokolljusterare.  
________ 
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221 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

På förslag av Tapani Myllymäki kompletteras föredragningslistan med en paragraf 242 under 
rubriken Övriga ärenden. 
 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan kompletteras med en paragraf 242 under rubriken Övriga ären-
den. 
_________ 
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222 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund 

Kommunsekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom. 
 
 
Kommundirektören informerade om MAL-projektet, Kampa-projektet, kommundirektörsda-
garna i Kuopio 30 – 31.8.2012, samt den pågående kommun- och statsandelsreformen. 
 
 
BESLUT: 
 
Informationen antecknades för kännedom. 
__________ 
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223 §. 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: 
 

- Nedervetil kommundelsnämnd 18.4.2012 och 28.6.2012 
- byggnadsnämnden 14.8.2012  
- tekniska nämnden 22.8.2012  

 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 92/2012 
 
 
224 §. NÄRINGSLIV Concordia, information  

Kst 13.8.2012 § 216: 
Kst  25.6.2012 § 204: 
Peter Albäck önskar under behandlingen av Övriga ärenden att på nästa möte tas frågan om närings-
centralen Concordias situation upp och på mötet finns boksluten från tre senaste åren samt bolags-
ordningen till hands. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Frågan tas upp på nästa möte. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen omfattade förslaget. 
________ 
 
Kst 13.8.2012 § 216: 
Kommunstyrelsen beslöt på förslag av Peter Albäck att frågan tas till behandling och föredragningslis-
tan kompletteras till denna del. 
Kommundirektören meddelade att Concordias t.f. vd Maria Nybäck på nästa möte kommer att informe-
ra styrelsen om det ekonomiska läget. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Informationen antecknas, frågan behandlas 3.9. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget . 
_________ 
 
 
Kommunsekreteraren: 
På mötet informerar tf vd Maria Nybäck styrelsen om Concordias ekonomiska läge och aktu-
ella frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas. 
 
 
BESLUT: 
 
Informationen antecknades. 
_________ 
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Dnr: KST 92/2011 
 
 
225 §. FASTIGHETER Sandbacka vårdcenter helhetsplanering. 

Tekniska chefen: 
Kommunstyrelsen tillsatte 27.06.2011 en arbetsgrupp för helhetsplanering av sanering och 
omändring av Sandbacka vårdcenter. 
 
Strategiplanen för äldreomsorgen, vilken kommunfullmäktige behandlade 17.03.2011, har 
utgjort grund för planeringen. Ett utdrag ur strategiplanen, där planerade platsantal efter om-
struktureringen framgår, bifogas som Bilaga 1/225 § av 3.9.2012. Enligt detta skall SVC ha 
22 bäddavdelningsplatser och 14 åldringshemsplatser, alternativt effektiverat stödboende 
efter omstruktureringen. 
 
Arbetsgruppen inledde sitt arbete i augusti 2011 och har sammanträtt 11 gånger. Som ar-
betsgruppens ordförande har fungerat Bernt Storbacka och som sekreterare Tage Torrkulla. 
 
För att göra de fösta skisserna och grundutredningarna anlitades fastighetsansvarige bygg-
nadsingenjören Bernt Slotte. 
 
I mars i år beslöts, efter anbudsförfrågan till 3 st. planeringsbyråer, att anlita Ing.byrå Bjarne 
Häggblom för uppgörande av skissritningar och kostnadsförslag. 
 
En ny sak, som kom fram under planeringens gång, var att fysioterapins utrymmen är väldigt 
oändamålsenliga och svårtillgängliga idag. Fysioterapin har mycket klienter utifrån varför 
deras placering även kunde vara i centrum. Ur vårdcentrets synvinkel har man betonat att 
det är viktigt att fysioterapin även i fortsättningen verkar intill vårdcentret. Bäddavdelningens 
inriktning är även planerad att ge rehabiliterande vård för patienter som sändes från sjukhu-
set. Fysioterapins utrymmen har planerats att lösas med en tillbyggnad som skulle få egen 
ingång så att betjäningen av kunder från öppna vården skulle vara smidig. 
 
Arbetsgruppen behandlade vid sitt möte 6.6.2012 skissritningar för hela vårdcentret med 
olika skeden. Skissritningarna godkändes, med små korrigeringar, som grund för uppgöran-
de av kostnadsförslag. Skissritningens bottenplan för vårdcentret fogas som Bilaga 2/225 § 
av 3.9.2012. 
 
Bjarne Häggblom har sammanställt kostnadsförslagen för de olika skedena på basen av 
specialplanerarnas uppgifter. Kostnadskalkyl och sammanställning av kostnadsförslag fogas 
som Bilaga 3/225 § av 3.9.2012 och Bilaga 4/225 § av 3.9.2012.  
 
Arbetsgruppen gick igenom kostnadsförslagen 8.8.2012 och beslöt om mindre korrigeringar, 
samt en uppdelning av projektet i olika skeden, utgående från ekonomiplan, husets verk-
samhet och praktiskt byggande. I kostnadsförslagen ingår en satsning på säkerheten i och 
med att sprinklersystemet förses med bassäng på 36 m³, ett stationärt reservgeneratorag-
gregat med större effekt än nuvarande, samt förnyande av brandalarmsystemet med central. 
 
Arbetsgruppen beslöt att skissritningarna och kostnadsförslagen presenteras för kommunsty-
relsen 3.9.2012 och föreslås att kommunfullmäktige vid följande möte 13.9.2012 får en pre-
sentation av projektet. 
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Tekniska chefen har gjort en sammanställning av hur kostnaderna skulle fördela sig på de 
olika åren när de gemensamma kostnaderna fördelas. 
 
Detaljplaneringen av skede 1 (1A+ 2) inleds efter behandlingen i kommunen. Målsättningen 
är att arbetet med avdelning 1A skulle komma igång vid årsskiftet och att avdelning 2 skulle 
verkställas från hösten när patienterna kan flytta in i 1A flygeln. 
 
I nuvarande budget ingår planeringsanslag 20 000 € i år och 300 000 € vardera åren 2013 
och 2014. 
 
Arbetsgruppens ordförande kommer att ge en närmare presentation av projektet och plane-
ringen på sammanträdet.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner principerna för helhetsplaneringen av Sandbacka vårdcenter. 
Godkännes att detaljplaneringen av skede 1 och 2 inledes. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 108/2012 
 
 
226 §. BUDGET 2012 Bokföringsrapport 1.1 - 31.7.2012 

Ekonomichefen: 
Resultatet för perioden 1.1 - 31.7.2012 uppgår till 690 100 €. I förhållande till budgeten för sju 
månader är resultatet 1 381 500 € bättre än budgeten förutsätter, då budgeten för ovan 
nämnda tid är -691 400 €. 
 
Driftsinkomsterna har influtit till 67,6 % och driftsutgifterna har utnyttjats till 58,4 %, vilket re-
sulterar i att nettoförbrukningen blir 57,7 % eller en totalunderskridning med 274 600 €. I rela-
tion till årsförbrukningen bör nettoförbrukningen för 7 månader uppgå till högst 58,33 %. 
Budgetdisciplinen har varit god under årets första sju månader och de resultatenheter som 
uppvisar högre användning än budgeterat kan förklaras med betalda bidrag, som till största 
delen utbetalas under årets första halva, samt ojämn fakturering och kostnadsersättningar 
som ännu inte ansökts om. 
 
Kommunalskatten ligger 738 100 € över budget, trots att skattedebiteringen för 2011, som 
uppbärs i november, har beaktats. Statsandelarna ligger 525 100 € över budget. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för tiden 1.1 - 31.7.2012 för kännedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom. 
_________ 
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Dnr: KST 94/2012 
 
 
227 §. BUDGET 2012 Tekniska nämndens budgetanvändning 

Tekniska chefen: 
Enligt budgetrapporten över budgetanvändningen per 27.8.2012 enligt bokade räkningar är 
nettoanvändningen totalt 64,98 %. 
  
Nämndens driftsbudget är öronmärkt på så  sätt att räddningsväsendets budget 2012 är 575 
000 € och nettobudgeten för nämndens övriga verksamhet är 538 800 €. 
 
I rapporten har räddningsväsendet fakturerat för 8 månader enligt jämn fakturering utgående 
från godkänd budget. Enligt räddningsväsendets förverkligade bokföring var användningen 
per 7 månader 45,1 % varför vi sannolikt vid årsskiftet kan räkna med återbäring mellan 
50 000 och 70 000 € ifall inga dyra utryckningar inträffar. 
 
För nämndens övriga verksamhet ligger vi vid halvåret i nivå med användningen 2011, varför 
vi till den delen kommer att få svårt att klara budgeten.  
 
Budgeten för nämndens övriga verksamhet, där byggnader och trafikleder utgör huvudpar-
ten, är 16 199 € mindre än bokslutet 2011. Kostnadsnivån för både underhåll av vägar och 
fastigheter har stigit. 
 
Vi kommer att påverka anslagsanvändningen där det är möjligt, genom att skjuta fram un-
derhållsåtgärder. Löpande drift så som värme, vatten, el, samt plogning och sandning är 
svårt att styra utan radikala ingrepp i underhållsnivån. 
 
Normalt sett är första halvåret dyrare än andra halvåret men väderleken påverkar vår bud-
getanvändning. 
Kan konstateras att tekniska nämndens driftsbudget totalt sett, med både räddningsväsendet 
och övrig verksamhet, torde förverkligas nära budget. Enligt budgetrapporten per 31.7.2012 
är tekniska nämndens överskridning av budgeten 0,17 %. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar rapporten över tekniska nämndens budgetanvändning för kän-
nedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen för kännedom. 
__________ 
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Dnr: KST 105/2012 
 
 
228 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015 Tidtabell för behandlingen 

Kommunsekreteraren: 
Vid behandling av budgeten och ekonomiplanen kunde följande tidtabell vara riktgivande: 
 
- vecka 38  fredag 21.9   nämndernas förslag inlämnas till kommunstyrel-

sen 
- vecka 42  måndag 15.10 kl. 18.00 styrelsens fösta inledande diskussion 
- vecka 45 måndag  5.11 kl. 16.00 kommunstyrelsen behandlar förslaget till budget i  
    första läsning, förslag till skattesatser ges 
      vid behov fortsätter budgetbehandlingen tisdag 

6.11 kl 16.00 
- vecka 46 torsdag 15.11  kl. 19.00      kommunfullmäktige godkänner inkomst- och fas-

tighetsskatteprocenterna 
- vecka 46                                     ledningsgruppen och samarbetskommittén ger 

utlåtande om budgetförslaget 
- vecka 47  måndag 19.11 kl. 16.00 kommunstyrelsen behandlar budgeten i andra 

läsning samt hela  ekonomiplanen  
- vecka 49 måndag 3.12                    kommunstyrelsen avger beslutsförslag om bud-

geten och ekonomiplanen 
- vecka 50  torsdag  13.12 kl. 16.00 kommunfullmäktige behandlar budgeten och 

ekonomiplanen 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner ovan nämnda tidtabell för behandling av budgeten 2013 och 
ekonomiplanen 2014-2015. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
_________ 
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Dnr: KST 71/2012 
 
 
229 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Förslag till kommunstyrel- 
     sens uppgiftsområde 
 
Ekonomichefen: 
Kommunfullmäktige har 14.6.2012 § 43 fastställt ramar för kommunens driftsbudget 2013. 
Kommunstyrelsen tilldelades ett nettoutgiftsanslag på 1 413 000 €, varav utgifterna var be-
räknade till 1 638 000 € och inkomsterna till 225 000 €. Inbördesfördelningen mellan utgifter-
na och inkomsterna kan ändras under förutsättning att nettoutgiftsanslaget förblir oförändrat. 
Kommunens budgeterade resultat för innevarande år är negativt och resultatet i ramen för år 
2013 är också negativt. I ramarna som fullmäktige gav för år 2013 ingår en 2,5 % löneökning 
samt ökade lönebikostnader därpå. Övriga anslag är beräknade på ungefär samma nivå som 
för innevarande år. 
 
Enligt   godkända   ekonomiplanen  för  år  2013  uppgick  kommunstyrelsens  nettoram  till  
1 406 300 € och nettoförbrukningen i bokslutet 2011 till 1 326 872 €. Kommunstyrelsen god-
kände 25.6.2012 § 191 direktiven och beräkningsgrunderna för uppgörandet av nämndernas 
budgeter och ekonomiplaner. För planeåren 2014 och 2015 hade inga speciella ramar utar-
betats för driften. 
 
Som beräkningsdirektiv gavs att nämnderna skulle beräkna en 2,5 % förhöjning mellan åren. 
Nämndernas förslag skall inlämnas senast 21.9.2012. 
 
Förslaget som framläggs är inom given ram. Pensionspremierna för år 2013 är okända. Be-
talningsandelarna till samkommunerna är okända liksom kommunens andel i beskattnings-
kostnaderna. 
 
Stipendierna åt studerande, som infördes från år 2003, har beräknats fortsätta. Kommunsty-
relsen bör besluta om stipendiet skall fortsätta under år 2013. 
 
Per kostnadsställe ges rapport från bokföringen för sju månader. Förslag till texter och be-
lopp för planeåren samt texter för berörda uppgiftsområden för år 2013 framläggs först då 
kommunens sammanställda budgetförslag behandlas. Budgetförslaget, som framläggs, har 
gemensamt genomgåtts av kommundirektören, kommunsekreteraren, personalsekreteraren 
och ekonomichefen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen går igenom och godkänner förslaget till budget 2013 för sina uppgiftsom-
råden allmän administration och näringsliv. Kommunstyrelsen borde nu eller senast i novem-
ber besluta om stipendiet för studeranden skall kvarstå för år 2013. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslaget och föreslår därtill att ett anslag för 
konsult för upphandling av köks- och städfunktioner tas med i budgeten för år 2013, 
samt att marknadsföringsgruppens anslag ökas till 10 000 € i budgeten för år 2013. 
_________  
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Dnr: KST 97/2012 
 
230 §. NÄMNDER Tillsätta valnämnder för kommunalvalet 2012 

Kommunsekreteraren: 
Kommunalval förrättas söndagen den 28 oktober 2012. Enligt 15 § i vallagen skall kommunsty-
relsen i god tid före valet för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd, som består av ordfö-
rande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock 
minst tre stycken.  Ersättarna är inte personliga, de skall ställas i den ordning i vilken de träder i 
stället för de ordinarie medlemmarna. Valnämnden är beslutför med tre medlemmar. 
 
Valnämndernas medlemmar och deras ersättare skall i mån av möjlighet företräda de partier 
som vid föregående kommunalval ställde upp kandidater i kommunen. Den politiska represen-
tationen granskas separat i fråga om valnämndernas medlemmar och ersättare. 
Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall vara representerade både 
som ordinarie ledamöter och som ersättare till minst 40 %.  
 
En person som är uppställd som kandidat i valet kan vara medlem eller ersättare i en val-
nämnd, dock inte i valbestyrelsen eller valförrättare vid förhandsröstningen.  
 
För detta val gäller fullmäktiges beslut från 17.3.2011 § 17 att kommunen fortsättningsvis är 
indelad i 8 röstningsområden.  
Röstningslokaler är enligt styrelsens beslut 25.6.2012 § 192 Hopsala byagård, Samlingshuset, 
Söderby skola, Nedervetil skola, Norrby byagård, Terjärv skola, Djupsjöbacka skola och Små-
bönders skola. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter 8 valnämnder för kommunalvalet 2012, bestående av ordförande, 
vice ordförande och 3 medlemmar samt 5 ersättare. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt tillsätta 8 valnämnder för kommunalvalet 2012, be-
stående av ordförande, vice ordförande och 3 medlemmar samt 5 ersättare enligt föl-
jande: 
1 röstningsområdet, Norrby-Hopsala: 
Ordförande:         Håkan Vikström 
Vice ordförande: Sixten Grundvall 
Ledamöter: Christer Holmbäck, Benita Hästö och Carola Sundqvist. 
Ersättare: Anna-Greta Hästö, Bo-Erik Bjon, Stefan Grundvall, Lena Frick 

Hummel  och Siv Granqvist. 
 
2 röstningsområdet, Kronoby centrum: 
Ordförande: Fredrik Bäck 
Vice ordförande: Pekka Saajoranta 
Ledamöter:  Lillemor Berglund-Koivusalo, Johan Byggmästar och S.G. 

Margareta Strandvall. 
Ersättare: Håkan Björkström, Micaela Libäck, Thea Snåre, Lena Sabel 

och Markus Riska.  
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3 röstningsområdet, Söderby: 
Ordförande: Håkan Björklund 
Vice ordförande: Ann-Sofi Drycksbäck 
Ledamöter: Bjarne Sjölind, Marja Åbacka och Åsa Bäckström. 
Ersättare: Kjell Nyberg, Anneli Grankull, Hedvig Sundström, Lena   
 Nylund och Olof Ainasoja.  
 
4 röstningsområdet, Nedervetil: 
Ordförande: Ossian Wassborr 
Vice ordförande: Ann-Marie Granholm 
Ledamöter: Arja Koskinen, Mikaela Dahlbacka och Harry Kronqvist. 
Ersättare: Carl-Johan Enroth, Tom Hansén, Anna-Lena Högnäs, Sven 

Lidsle och Vivan Bäck. 
 
5 röstningsområdet, Nedervetil, Norrby: 
Ordförande: Gey Ahlroos 
Vice ordförande: Tarja Uusitalo 
Ledamöter: Olav Hongell, Asta Skog och Håkan Engström. 
Ersättare: Ann-Marie Ahlroos, Tom Lillsund, Anette Dahlvik, Max Skog 

och Folke Ekfors. 
 
6 röstningsområdet, Terjärv centrum: 
Ordförande: Stig-Gustav Vistbacka 
Vice ordförande: Jan-Erik Norrkniivilä 
Ledamöter: Marita Grahn,  Bo-Erik Storbacka och  Katrin Ravald. 
Ersättare: Marit Knutar, Margita Backman, Lars Björk, Jessica Flöjt och 

Peter Albäck. 
 
7 röstningsområdet, Djupsjöbacka: 
Ordförande: Vilhelm Dahlvik 
Vice ordförande: Tuula Lassas 
Ledamöter: Margaretha Högnabba, Anne-Maj Lindström och Tom Djup-

sjöbacka. 
Ersättare: Mikael Ahlsved, Britt-Marie Ahlsved, Mona-Lisa Grankvist, 

Yvonne Skytte och Mårten Forsander. 
 
8 röstningsområdet, Småbönders: 
Ordförande: Ing-Britt Furu 
Vice ordförande: Kaj Furu 
Ledamöter: Monika Vistbacka, Elisabet Svartsjö och Allan Furu. 
Ersättare: Karl-Gustav Storbacka, Liisa Nyman, Erik Storbacka, Sten 

Widjeskog och Johnny Widjeskog. 
_____________  
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Dnr: KST 98/2012 
 
 
231 §. NÄMNDER Tillsätta valbestyrelsen för kommunalvalet 2012 

Kommunsekreteraren: 
Presidentval förrättas söndagen den 28 oktober 2012.  Enligt 15 § i vallagen skall kommunsty-
relsen i god tid före val tillsätta en eller flere valbestyrelser för den förhandsröstning som verk-
ställs på anstalter och boenden samt för hemmaröstning.   Valbestyrelsen skall bestå av ordfö-
rande, vice ordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst 
tre.   
 
Förhandsröstning ordnas på båda vårdcentren, Herberts Hus, Nedervetil pensionärshem och 
Terjärv pensionärshem samt på de intilliggande boendena Tallgården, Backebo och Terjärv 
gruppboende. Förhandsröstningen vid dessa förrättas under minst en och högst två dagar på 
tider som valbestyrelsen bestämmer.   
Hemmaröstning sköts av en av valbestyrelsens medlemmar, enligt förordnande av centralval-
nämndens ordförande, tillsammans med ett närvarande vittne. 
 
Även valbestyrelsens medlemmar och ersättare skall i mån av möjlighet företräda de grupper 
av röstande som vid föregående kommunalval ställde upp kandidater i kommunen. 
 
Ersättare är inte personliga, utan ställs i den ordning i vilken de träder in i stället för medlem-
marna.  Valbestyrelsen är beslutför med tre medlemmar. 
 
Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall vara representerade både 
som ordinarie ledamöter och som ersättare till minst 40 %. 
 
En person som är kandidat i valet kan inte vara medlem eller ersättare i en valbestyrelse. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter valbestyrelse för anstalter, boenden och hemmaröstning för 
kommunalvalet 2012 bestående av ordförande, vice ordförande och en medlem samt tre 
ersättare. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen tillsatte valbestyrelse för anstalter och hemmaröstning vid kommu-
nalvalet 2012 bestående av ordförande Siw Högnäs, vice ordförande Jarl Haga och 
medlem Anja Granbacka, samt Görel Lönnqvist, Guy Brännkärr och Lena Sabel som 
ersättare. 
______________  
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
3.9.2012 

 
 
Sida 
13/329 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

11.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: TEKN 54/2012 
 
 
232 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande; budgetförslag 
  2013 och ekonomiplan 2014-15 för räddningsnämnden 
 
Tekniska nämnden 22.8.2012, § 77: 
Karleby stad har sänt det gemensamma räddningsverkets budgetförslag till kommunerna för utlåtan-
de. 
Budgetförslaget har behandlats i den gemensamma räddningsnämnden 14.6.2012 
 
Utlåtande begärs dels angående budgeten 2013 och ekonomiplanen 2014-2015 och investeringar 
2013 och ekonomiplan 2014-2015 för dessa. 
 
För Kronobys del framlägges också på nytt ett förslag att man godkänner inrättande av en tjänst som 
redskapsskötare. Inrättande av tjänsten beräknas inte påverka driftsbudgetförslaget. 
Kronobys totala betalningsandel skulle vara 557 437 €, vilket skulle utgöra en ökning från årets budget 
med 1,7 %. 
 
Ökningen kan anses skälig. Trots detta landar vi totalt sett över vår budgetram med ca 15 000 € när 
kostnaderna för brandstationerna och övriga hyror tillkommer. 
 
Samma tjänst föreslogs även att ingå i årets budget och motiveringarna är likadana. 
Kan konstateras att arbete torde finnas om rätt person kan hittas. Det som försvårar saken är att vi har 
3 st. stationer som ligger relativt långt från varandra. Alla kostnader för denna tjänst kommer direkt på 
kommunens andel. En del av de tänkta arbetsuppgifterna kunde skötas av den brandförmannatjänst 
som fanns när kommunen övergick i det gemensamma räddningsväsendet. Brandförmannatjänsten 
har under några år skötts med tillfälliga arrangemang men är nu obesatt. Kostnaderna för brandför-
mannatjänsten hänfördes till myndighetsutövning och fördelades. 
 
I dagens läge fungerar redskapsskötseln tillfredsställande genom 3 st. materialansvariga avtalsbrand-
kårister som handhar skötseln mot timdebitering. 
 
Kan konstateras att jämfört med investeringar i kommunens gällande ekonomiplan är förslaget för 
2013 och 2014 rätt lika. Den stora förändringen är att för tankbilsbyte till Nedervetil inte kommer att 
erhållas beräknat statsbidrag på 50 000 €. Staten har tagit bort statsbidrag på dessa anskaffningar 
tillsvidare. 
 
Nettokostnaden för byte av tankbil har därmed stigit till 177 000 €. Har vi utrymme för tankbilsbyte i 
budgeten 2013? 
 
På planeåret 2015 ingår förnyande av kommunikations- och ledningsutrustning inom hela räddnings-
området och för detta har beräknats med 20 000 € per brandstation.  
Kommunstyrelsen behandlar kommunens utlåtande 3.9 utgående från nämndens förslag. 
Malin Näse anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna §. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
Kronoby förordar inte inrättande av en redskapsskötartjänst men driftsbudgetförslaget kan i övrigt 
omfattas. Förslag till investeringar 2013 och plan 2014-2015  förordas. 
 
BESLUT: 
Förslaget godkännes. 
Mats Granholm vill ha en noggrannare utredning om hur pengarna används inom brandväsendet. 
__________ 
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KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger sitt utlåtande om räddningsväsendets budgetförslag 2013 och ekono-
miplan 2014-2015 i enlighet med tekniska nämndens beslut. 
Kommunstyrelsen förordar inte inrättande av en redskapsskötartjänst, men omfattar i övrigt 
förslaget till driftsbudget. Förslag till investeringar 2013 och ekonomiplanen förordas. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 103/2012 
 
 
233 §. KOMMITTÉER Utse medlem till planeringskommittén för byggande av enhet 
  för boende och dagverksamhet 
 
Kommunsekreteraren: 
Social- och hälsovårdsnämnden har 15.8.2012 § 198 godkänt planen enligt vilken DUV i Kar-
lebynejden r.f bygger en enhet för boende och dagverksamhet för handikappade i Kronoby 
förutsatt att Bostadsfonden ARA stöder projektet. Kommunstyrelsen omfattade 25.6.2012  § 
197 att verksamheten får fortsätta i samma juridiska form som tidigare och kommunens an-
del är att anvisa lämplig tomt.  
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen utser 1-2 representanter till planeringskommittén. 
Nämnden har valt Bernt Storbacka (representant för sektionen och nämnden), servicechef 
Iiris Jurvansuu, vik. servicechef Vivan Nyman, serviceförman Sonja Tallgård och tekniska 
chefen Tage Torrkulla till medlemmar i kommittén. DUV uppmanas utse två medlemmar. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser 1 - 2 medlemmar till planeringskommittén för byggande av enhet för 
boende och dagverksamhet för handikappade. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utser Ossian Wassborr och Susanne Hongell till medlemmar i pla-
neringskommittén för byggande av enhet för boende och dagverksamhet. 
__________ 
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Dnr: KST 109/2012 
 
 
234 §. FASTIGHETER Köp av markområde bredvid Slottebo daghem 

Planläggaren: 
Underhandlingar har förts med rågrannen till Slottebo daghem, Jan Levander, om köp av ett 
markområde intill daghemmet. Området är ca 1 650 m2 stort och är ett grönområde i detalj-
planen. Med tanke på daghemmets framtida utveckling kunde det vara bra att få detta mark-
område införlivat med daghemsområdet.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  köpa ett ca 1 650 m2 stort outbrutet markområde av lägenheten Levanders RNr 

13:158 i Överbråtö by för ett pris av 4 000 € av Jan Levander. 
 Kommunen står för alla kostnader gällande köpebrevet, lagfarten och styckningen. 
 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 110/2012 
 
 
235 §. TOMTER Ole och Ylva Gustafssons anhållan om ändring i tomtindelningen, 
  Nedervetil detaljplan 
 
 
Planläggaren: 
Ole och Ylva Gustafssons anhåller om en ändring av tomtindelningen för tomterna 1 - 3 i 
kvarter 10 på detaljplaneområdet i Nedervetil centrum, Måsabackavägen. De önskar att tomt 
nr 3:s norra gräns justeras norrut så att de kan uppföra en ny egnahemsbyggnad där. På 
detta sätt kan man lämna kvar de uthusbyggnader som finns på södra delen av tomten. Sö-
kandenas son med familj har köpt deras hus på tomt nr 2 och här bör även tomt nr 2:s norra 
gräns justeras norrut så att tomtgränsen följer den infart som finns färdigt byggd. Området 
framgår av Bilaga 1 / 235 § av 3.9.2012. 
 
På tomt nr 1 finns fortsättningsvis den skyddade huvudbyggnaden med tillhörande gammal 
fähusbyggnad. 
 
Planläggaren konstaterar att tomtgränserna är instruktivt inritade i detaljplanen, d.v.s. riktgi-
vande för en framtida styckning av tomterna i kvarteret. Då området även är i samma familjs 
ägo och tomtindelningen inte försvårar planesituationen i kvarteret kan en ändring av tomtin-
delningen för kvarteret förordas. Vid en granskning på platsen av byggnadsinspektören och 
planläggaren konstaterades att huvudmålsättningen bör vara att den skyddade huvudbygg-
naden och det gamla fähuset skall förbli på samma tomt. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att tomtindelningen för tomterna 1 - 3 i kvarter 10, Måsabacka-
vägen, på detaljplaneområdet i Nedervetil centrum ändras enligt bifogad kartskiss. 
Då tekniska avdelningen håller på och ändrar detaljplanen söder om detta kvartersområde 
så tas även kvarter 10 också med i planeändringen. 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
3.9.2012 

 
 
Sida 
13/334 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

11.9.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 104/2012 
 
 
236 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Justeringar i arvodesstadgan 

Kommunsekreteraren: 
Arvodesstadgan för ersättningar åt kommunens förtroendevalda och tjänsteinnehava-
re/befattningstagare granskades senast 8.11.2007 så att den trädde i kraft från 2008.  
 
Kommunförbundet rekommenderar att beloppen granskas, speciellt inför en ny mandatperiod 
och även med tanke på den tidsåtgång ett förtroendeuppdrag kräver. Summorna har varit på 
samma nivå de senaste fem åren, varför en justering är motiverad. 
 
 
Höjningen är ca 10 %. Arvodet för fullmäktige- och styrelsemöten föreslås till 55 € och för 
nämndernas möten till 44 €.   I förslaget har införts årsarvoden för ordförandena i skolsektio-
nerna. Summorna är olika beroende på arbetsmängden och antalet möten. För valnämnder-
na och valbestyrelsen föreslås en något större ökning med hänvisning till den långa arbetsti-
den. 
 
Den nya arvodesstadgan skulle träda ikraft från 1.1.2013. 
Arvodena bör fastställas av kommunfullmäktige 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att   arvodesstadgan fastställs enligt bilagan att träda i kraft från 1.1.2013. 
 
   
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 107/2012 
 
 
237 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Förordnande som personalsekreterare 

Kommunstyrelsen 18.6.2007, § 181: 
Den lediganslagna tjänsten som personalsekreterare söktes av 13 personer. Dessa är: pol.kand. Ida 
Maria Björkqvist, Karleby, ekonomiestuderande Paula Bodbacka, Vasa, socionom Sissi Brännbacka, 
Larsmo, studentmerkonom Asser Brännström, Kronoby, sekreterare Solveig Bäck, Jakobstad, trade-
nom Linda Huggare, Karleby, kandidat i samhällsvetenskaper Jyrki Jouppi, Jakobstad, personalsekre-
terare Outi Koskela, Helsingfors, ekon.mag. Therese Kronqvist, Kronoby, ped.mag. Caroline Ljung, 
Jakobstad, fil.mag. Jaana Murtoniemi, Härmä, Anders Nyberg, Karleby samt klasslärare Tony Widje-
skog, Kronoby. 
 
Kommunstyrelsen behandlade frågan 21.5.2007 § 153 och beslöt att kalla Sissi Brännbacka, Jyrki 
Jouppi, Outi Koskela, Anders Nyberg samt Tony Widjeskog till intervju, som förrättas av lönegruppen.   
Outi Koskela meddelade att hon inte har möjlighet att komma på intervju. De övriga fyra sökanden har 
intervjuats av lönegruppen. 
Med hänsyn till meriter samt intrycken från intervjuerna, torde lönegruppen prioritera sökandena samt 
föreslå för kommunstyrelsen vem som väljs till personalsekreterare och reserv. 
Lönegruppen föreslår enhälligt för kommunstyrelsen, att Sissi Brännbacka väljs till personalsekretera-
re med tillträde från 15.8.2007 med en prövotid 6 månader.  Begynnelselönen  föreslås  fastställas till 
3 000 € per månad som totallön. Till reserv utses Jyrki Jouppi. 
En sammanställning över sökandena hade uppgjorts och bifogats föredragningslistan. Samtliga an-
sökningshandlingar fanns till påseende på mötet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen omfattar lönegruppens förslag om att Sissi Brännbacka väljs till personalsekreterare 
med tillträde från 15.8.2007.  Prövotiden fastställs till 6 månader och begynnelselönen till 3 000 € per 
månad som totallön. Till reserv utses Jyrki Jouppi. 
 
Under diskussionen uttalar Henrik Huhta stöd för val av Jyrki Jouppi med Sissi Brännbacka som ersät-
tare. Förslaget vann inte understöd och förföll. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion välja Sissi Brännbaka till personalsekreterare i visstids an-
ställning till och med 31.12.2012 med tillträde den 15 augusti. Prövotiden fastställdes till 6 månader 
och begynnelselönen till 3 000 € per månad som totallön. Till reserv utsågs Jyrki Jouppi.  
___________ 
 
Kommundirektören: 
Personalsekreterare Sissi Brännbackas förordnande som personalsekreterare i viss tids an-
ställning gäller till och med 31.12.2012. 
 
Arbetsgruppen för de administrativa funktionerna har diskuterat organiseringen av de admi-
nistrativa funktionerna vid sitt sammanträde 22.8.2012, ett PM från sammanträdet bifogas 
som Bilaga 1/237 § av 3.9.2012. 
 
I enlighet med arbetsgruppens slutsats föreslås att förordnandet som personalsekreterare 
ändras till en tillsvidareanställning från och med 1.1.2013.  
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KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ändrar personalsekreterare Sissi Brännbackas tidsbundna förordnande 
som personalsekreterare till ett förordnande som personalsekreterare i tillsvidareanställning 
från och med 1.1.2013. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
 
Pamela Kjellman fungerade som sekreterare vid behandlingen av denna paragraf. 
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Dnr: KST 19/2012 
 
 
238 §. FÖRVALTNING Enkät gällande kommunens inriktning; Rättelseyrkande över 
  kommunstyrelsens beslut § 212 den 13.8.2012 
 
Kommundirektören: 
Två rättelseyrkanden över kommunstyrelsens beslut § 212 av 13.8.2012 (den enkät som där 
omfattades) har inlämnats, ett av Stefan Högnabba, som bifogas som Bilaga 1/238 § av 
3.9.2012 och ett av Bernt Storbacka, som bifogas som Bilaga 2/238 § av 3.9.2012. 
 
Stefan Högnabba yrkar på att kommunstyrelsen skall upphäva sitt beslut med motiveringen 
att kommunstyrelsen inte följt det beslut om enkätens innehåll, som den av kommunstyrelsen 
tillsatta arbetsgruppen föreslagit och att kommunstyrelsen inte ännu besvarat den motion, 
från 22.3.2012, som 14 fullmäktigeledamöter inlämnat angående verkställandet av enkäten. 
 
Bernt Storbacka hänvisar bland annat till diskussionerna i kommunfullmäktiges aftonskola 
13.6.2012 och uppfattningen där om att tidpunkten för enkäten inte är lämplig och till att frå-
gan om hur den specialiserande sjukvården ska ordnas i vårt land inte ännu har fastslagits 
av regeringen, varför frågan om val av universitetssjukhustillhörighet inte kan vara relevant. 
Storbacka konstaterar också att den motion, från 22.3.2012, som motsätter sig enkäten, 
ännu inte har besvarats av kommunstyrelsen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen torde avge bemötande av rättelseyrkandet till den besvärande. 
 
 
Under diskussionen ger Tapani Myllymäki ett beslutsförslag, understödd av John-Erik Sand-
vik, med ordalydelsen: 
 

Kommunstyrelsens beslut i § 212 från mötet 13.8.2012 är ett verkställighetsbeslut. Enligt 
kommunallagen 91 § Rättelse- och överklagbarhet: ”Rättelse får inte yrkas i och kommunalbe-
svär får inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.” Hänvisande 
till föregående lagrum så utreder inte styrelsen rättelseyrkan. 
 
Kommunstyrelsen kräver att beslutet i § 212 från styrelsemötet 13.8.2012 genast verkställs. 
Såvida inte detta uppfylls, kommer kommunstyrelsen att inleda rättsliga åtgärder mot alla de 
personer som har misskött sin tjänsteplikt att verkställa kommunstyrelsens beslut i detta ären-
de. 

 
Susanne Hongell föreslår, understödd av Stefan Dahlvik, att kommunstyrelsen upphäver 
beslut § 212 av 13.8.2012 med de motiveringar som Stefan Högnabba och Bernt Storbacka 
framfört i rättelseyrkandena.  
 
 
Sedan diskussionen avslutats och ordföranden sammanfattar den, konstaterar han att det 
finns två förslag och omröstning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop 
så att den som stöder Tapani Myllymäkis förslag röstar ”ja” och den som stöder Susanne 
Hongells förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 5 ja-röster (Mylly-
mäki, Dahlbacka, Hagström, Sandvik och Wassborr) och 4 nej-röster (Backman, Dahlvik, 
Hongell och Lindgren). 
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att kommunstyrelsens beslut i § 212 från 
mötet 13.8.2012 är ett verkställighetsbeslut. Enligt kommunallagen 91 § Rättelse- och 
överklagbarhet: ”Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över 
beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.” Hänvisande till föregående 
lagrum så utreder inte styrelsen rättelseyrkan. 
 
Kommunstyrelsen kräver att beslutet i § 212 från styrelsemötet 13.8.2012 genast verk-
ställs. Såvida inte detta uppfylls, kommer kommunstyrelsen att inleda rättsliga åtgär-
der mot alla de personer som har misskött sin tjänsteplikt att verkställa kommunsty-
relsens beslut i detta ärende. 
 
_________ 
 
Inger Backman, Stefan Dahlvik, Susanne Hongell och Hans-Erik Lindgren anmälde avvikan-
de åsikt till protokollet.  
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Dnr: KST 42/2012 
 
 
239 §. MOTIONER Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot verkställande av 
  enkäten gällande kommunens inriktning; mellanrapport till fullmäktige 
 
Kst 25.6.2012 § 190: 
Kfge 14.6.2012 § 46: 
Kst 4.6.2012, § 182: 
Kst 21.5.2012, § 158: 
Kst 7.5.2012 § 143: 
Kst 2.4.2012, § 109: 
Kommunsekreteraren: 
Bernt Storbacka med flere inlämnade på fullmäktiges möte 22.3 en motion där kommunfullmäktige 
uppmanas vidta åtgärder mot verkställande av den enkät styrelsen 27.2.2012 § 56 beslöt om. 
I motionen sägs att beslutet strider mot strategiplanen, att fullmäktige bör besluta om ett så stort ären-
de, att fullmäktige redan utsett en arbetsgrupp för kommunreformen, att kännedom inte finns om olika 
alternativ, att den rent anslagsmässigt kräver fullmäktigebeslut och möjligheter att ordna en folkom-
röstning utan kostnader bör övervägas. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att             som svar på motionen gällande enkät hänvisas till tidigare beredning och beslut i kommun-

styrelsen 27.2.2012 § 56 och konstateras 
att        verkställigheten av styrelsens besluts uppskjuts till dess att motionen behandlats i fullmäk-

tige. 
 
Elisabeth Hagström inleder diskussionen med att föreslå att frågan bordläggs tills efter enkätgruppens 
nästa möte. John-Erik Sandvik stöder en bordläggning. Ordföranden avbryter diskussionen för att 
utreda om förslaget vinner understöd. Detta sker genom namnupprop så att den som stöder fortsatt 
behandling röstar ”ja” och den som stöder bordläggning röstar ”nej”, vilket godkändes. Då vid omröst-
ningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Hongell, Lindgren) och 5 nej-röster (Myllymäki, Furubacka, 
Hagström, Sandvik, Enroth) bordläggs frågan. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att frågan bordläggs. 
__________ 
 
Kst 7.5.2012, § 143: 
Enkätgruppens arbete är nu slutfört, gruppens sista möte hölls 24.4 och slutrapporten är under arbete. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att    som svar på motionen gällande enkät hänvisas till tidigare beredning och beslut i kommunsty-

relsen 27.2.2012 § 56 och konstateras 
att        verkställigheten av styrelsens besluts uppskjuts till dess att motionen behandlats i fullmäktige. 
 
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström understödd av Peter Albäck att frågan bordläggs. 
Ordföranden avbryter diskussionen för att utreda om förslaget vinner understöd, vilket sker med 
namnupprop så att den som stöder fortsatt behandling röstar ”ja” och den som stöder bordläggning 
röstar ”nej”. Då vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Lindgren) och 6 nej-röster 
(Albäck, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr) bordläggs frågan ånyo. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att frågan bordläggs. 
__________ 
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Kst 21.5.2012, § 158: 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att    som svar på motionen gällande enkät hänvisas till tidigare beredning och beslut i kommunsty-

relsen 27.2.2012 § 56 och konstateras 
att   verkställigheten av styrelsens beslut uppskjuts till dess att motionen behandlats i fullmäktige. 
 
Under diskussionen föreslår Marina Furubacka att frågan i detta skede förs till fullmäktige i form av en 
mellanrapport över läget. Peter Albäck anser att före det bör juridiken kring följande frågor klarläggas 
genom skriftligt utlåtande av kommunförbundets jurister: 
- huruvida den av kommunstyrelsen initierade medborgarenkäten är liktydig med en i kommunal-

lagen stipulerad rådgivande folkomröstning 
- huruvida kommunstyrelsen kan anordna en medborgarenkät som finansieras med styrelsens 

nettobudgeterade driftsmedel eller kassamedel utan att ärendet först förs till kommunfullmäktige 
för godkännande 

- huruvida medborgarenkäten strider mot kommunens strategiplan och fullmäktiges beslut att 
kommunen skall vara självständig och att styrelsens beslut att låta utföra en enkät därför är lag-
stridig och inte får verkställas. 

Kommundirektören gavs i uppdrag att begära nämnda utlåtande omgående så att svaren finns att 
tillgå på nästa möte 4.6 vid beredningen av mellanrapport till fullmäktige.  
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion begära kommunförbundets utlåtande över enkäten och att 
mellanrapport ges på fullmäktiges möte 14.6. 
__________ 
 
Kst 4.6.2012, § 182 
Förfrågan sändes till kommunförbundet 22.5 och svar erhölls av jurist Ida Staffans 25.5 på de tre frå-
gorna enligt följande. 

-  en enkätundersökning är inte det samma som en folkomröstning, om vilken stadgas i kommu-
nallagen 30 § 

-  om styrelsen i sin budget har medel ”lösa” som kan användas för ändamålet ser jag inga hin-
der för att de används för enkätundersökningen utan att fullmäktige gör separat beslut om det-
ta 

-  eftersom enkätundersökningen inte i sig innebär ändringar i kommunens situation ser jag inte 
att genomförandet av en enkätundersökning kan strida mot strategiplanen. 

 
Enkätgruppen inlämnade 15.5 sin slutrapport gällande frågor och tidtabell för en enkät, som kommun-
styrelsen behandlade 21.5 § 157. Gruppen har begärt offerter för genomförande, gett förslag till frågor 
och text för förordet.  Gruppen var inte överens om tidtabellen och har diskuterat alternativen: i vår 
före semestrarna, i augusti-september eller senare sedan strukturreformen avancerat. I styrelsens 
beredning konstaterades att vad gäller kommunreformen och statsmaktens åtgärder finns inga sådana 
beslut som skulle tvinga kommuner att välja att gå samman med andra kommuner och samtliga parter 
har också meddelat att de stöder denna ståndpunkt. Allt samarbete kommer att bygga på frivillighet. 
Utslagsgivande för hur kommunreformen kommer att utvecklas är de förslag till förvaltningsmodeller 
för social- och hälsovården som kommer att presenteras sommaren 2012. Efter att de förslagen pre-
senterats kommer möjligen en andra hörandeomgång med kommunerna att genomföras där kommu-
nerna förväntas ta ställning till denna fråga. 
 
Kommundirektörens förslag till beslut var följande:  
Mot bakgrunden av vad ovan konstaterats och utgående från det svar som kommunfullmäktige inläm-
nat till finansministeriet är det inte en lämplig tidpunkt att under år 2012 utföra en enkät med en fråga 
om bland annat orientering innan kommunreformen fått mera konkreta former och på grund av att 
-  den nya strukturlagstiftningen och ordnandet av vården i kommunerna kommer att presenteras i 

höst 
-  något yttre tryck på att försätta kommuner i en valsituation finns inte enligt gällande lagstiftning 
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-   kommunfullmäktiges eniga och enhälliga beslut i fråga om självständighet avgetts 
-  kommuninvånarnas syn på service som den framgår i Arttu-enkäten är klart positiv 
-  den ekonomiska stabilitet och goda servicenivå kommunen uppnått kan enligt alla kända progno-

ser upprätthållas bäst som självständig kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga frågan till 25.6 för att då konstatera huruvida situationen 
kräver fortsatt bordläggning. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Styrelsen meddelar fullmäktige detta för kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen omfattade förslaget, frågan diskuteras på fullmäktiges aftonskola 14.6.  
__________ 
 
Kfge 14.6.2012 § 46: 
BESLUT: 
Ärendet antecknas för kännedom. Motionen överförs till styrelsen för fortsatt beredning. 
__________ 
 
Kst 25.6.2012 § 190: 
Kommunstyrelsen antecknade fullmäktiges behandling och konstaterade att motionen behandlas på 
nytt av styrelsen. 
__________ 
3.9.2012:  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen avger svar på motion, som inlämnades 22.3.2012, till kommunfullmäktige. 
 
 
Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström, understödd av John-Erik Sandvik, att frå-
gan bordläggs. Ordföranden avbryter diskussionen för att utreda om förslaget vinner under-
stöd, vilket sker med namnupprop så att den som stöder fortsatt behandling röstar ”ja” och 
den som stöder bordläggning röstar ”nej”. Då vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Backman, 
Dahlvik, Hongell och Lindgren) och 5 nej-röster (Myllymäki, Dahlbacka, Hagström, Sandvik 
och Wassborr) bordläggs frågan ånyo. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att frågan bordläggs. 
__________ 
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Dnr: KST 95/2012 
 
 
240 §. SAMKOMMUNER Utlåtande till MÖCS över ordnande av prehospital akut- 
  sjukvård 
Kst 3.9.2012: 
Kst 13.8.2012, § 210: 
Kommundirektören: 
Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft i maj år 2011 överför ansvaret för den sjuktransport som 
kommunerna för närvarande ordnar till sjukvårdsdistrikten från år 2013. Funktionerna kallas i fortsätt-
ningen prehospital akutsjukvård och samtidigt slopas begreppet sjuktransport. Ersättande begrepp i 
författningar kommer att vara prehospital akutsjukvård. I fortsättningen är prehospital akutsjukvård en 
funktionell del av sjukvården, som i huvudsak ansvarar för bedömningen av brådskande vårdbehov 
och transport av patienter utanför vårdinrättningarna. 
 
Den prehospitala akutsjukvårdens viktigaste målsättning är att erbjuda samma nivå av prehospital 
akutsjukvård på områden som är likadana vad gäller risker och servicebehov. Målsättningen bör vara 
att ordna kunnig, välorganiserad och effektiv prehospital akutsjukvård på Mellersta Österbottens sjuk-
vårdsdistrikts område genom att skapa en funktionell och kostnadseffektiv helhet utan kommunala och 
regionala gränser. 
 
Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice ber kommunerna inom sitt 
verksamhetsområde om ställningstaganden vad gäller: 
 
1. Definition av servicenivå (vårdnivå, basnivå) 
2. Beredskap i regionens olika delar (24/7, 12/7, 8/5)  
3. Alternativa sätt att organisera servicen (sjukvårdsdistriktets egen verksamhet, räddningsverket, 

konkurrensutsättning) 
4. Fördelning av kostnader mellan kommunerna  
 
Enheter på vårdnivå placeras ut i regionen så att de i regel når kunderna inom 30 minuter. I en enhet 
inom prehospital akutsjukvård på vårdnivå ska minst en person vara förstavårdare (YH) eller en sådan 
legitimerad sjukskötare som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
och som har avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande minst 
30 studiepoäng i samarbete med en yrkeshögskola som har ett utbildningsprogram inom prehospital 
akutsjukvård eller som innehar övergångsbestämmelse gällande behörighet enligt förordningens 11 §. 
 
Höjningen av servicenivån och kostnadsökningen är inte relaterade i framställningen. Åtgärder bör 
göras för att sänka kostnaderna eftersom t.ex. Karlebys utgifter ökar från ca 800 000 € till ca 
2 800 000 €. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kostnadsökningen är oproportionerligt stor och kan inte omfattas i nuvarande ekonomiska läge. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion remittera frågan för ny beredning och mera information åt 
ledamöterna. Tilläggstid begärs så att frågan kan behandlas på nästa möte. 
_________ 
 
 
Kst 3.9.2012: 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger sitt utlåtande enligt följande: 
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1. Då servicenivån definieras bör den prehospitala enhetens avstånd till det vårdande 
sjukhuset tas i beaktande. För vård av akutfall är det uppenbart motiverat att en del 
av enheten inom den prehospitala akutsjukvården består av vårdnivåenheter av hög-
re nivå, så att den akuta vården kan påbörjas omedelbart, ifall vägen till jourhavande 
sjukhus är lång. 

 
2. Startberedskapen skall inte omedelbart höjas till kontinuerlig beredskap, utan verk-

samheten borde inledas med nuvarande startberedskap, varvid man efter en särskild 
granskningsperiod på exempelvis två år kan reda ut vilka effekter en höjning av start-
beredskapen har på social- och hälsovårdens övriga jourverksamhet och dygnet-runt 
verksamhet 

 
3. Det mest naturliga av alternativen för att tillhandahålla servicen är en fortsättning av 

den nuvarande företagarledda verksamheten. 
 

4. Kostnadernas fördelningsmodell bör vara befolkningsbaserad eller en befolkningsba-
serad kostnadsfördelning som korrigeras med konstant behovsfaktor. De modeller för 
kostnadsfördelning som har förelagts grundar sig på väldiga kostnadsökningar, för 
vilka nya beräkningar ännu behöver göras. Separata förhandlingar bör föras med 
kommunerna om saken. 

 
Kommunstyrelsen önskar att samkommunen fortsätter bereda ärendet. I detta skede kan 
beslut fattas enbart gällande år 2013. 
 
Under diskussionen ger Elisabeth Hagström ett beslutsförslag, understödd av Mikaela Dahl-
backa, med ordalydelsen: 
 

1. Vårdnivån kvarstår på nuvarande nivå. 
2. 8/5 
3. Sjukvårdsdistriktet och/eller räddningsverket 
4. 50/50, befolkningsunderlag, verkligt behov 

 
Sedan diskussionen avslutats och ordföranden sammanfattar den, konstaterar han att det 
finns två förslag och omröstning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop 
så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Elisabeth 
Hagströms förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 1 ja-röster (Lind-
gren), 7 nej-röster (Hagström, Myllymäki, Dahlvik, Dahlbacka, Hongell Sandvik och Wass-
borr) och 1 nedlagd röst (Backman). 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att kommunstyrelsens utlåtande till MÖCS 
är: 

1. Vårdnivån kvarstår på nuvarande nivå. 
2. 8/5 
3. Sjukvårdsdistriktet och/eller räddningsverket 
4. 50/50, befolkningsunderlag, verkligt behov 

_________  
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241 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Kvarnen samkommun stämma 31.5.2012 
- Nuckökommittén 16.7.2012 
- Social- och hälsovårdsnämnden 15.8.2012 
- Arbetsgruppen för planering av Sandbacka vårdcenter 8.8.2012 
- Byggnadskommittén för Kronoby hälsostation 22.8.2012 

 
b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt juni och juli 2012; i juni var 

sammanlagt 131 personer eller 4,2 % av arbetskraften utan arbete, av dessa var 17 un-
der 25 år och 45 över 50 år, 21 hade varit utan arbete över ett år, 37 var placerade med 
olika åtgärder och 5 arbetsplatser var lediga.  I juli var 174 personer, vilket motsvarar5,5 
% av arbetskraften utan arbete, av dessa var hela 28 under 25 år och 62 över 50 år, 22 
hade varit utan arbete över ett år, 25 var placerade med olika åtgärder och 7 arbetsplat-
ser var lediga. I förhållande till juli 2011 har de arbetslösa ökat med 4 personer. I Jakob-
stadsregionen var arbetslöshetsprocenten i juli 7,0 och i hela landet 10.2. 

 
c) Statistikcentralens befolkningsändringar juni 2012; befolkningen ökade under juli månad 

med 2 personer då 2 är födda, 6 avlidit, 19 flyttat hit från andra kommuner och 14 bort 
samt 1 flyttat hit från utlandet.  Under januari-juli har befolkningen ökat med 2 personer 
då 33 är födda, 42 avlidit, 127 flyttat hit och 116 bort.   

 
d) Österbottens förbund meddelar att istället för att begära utlåtanden om ekonomiplanen 

ordnas tre diskussionstillfällen där den presenteras. Mötet för Jakobstadsregionen hålls 
måndagen den 17 september kl 14-16 i Pedersöre. Medlemskommunerna uppmanas 
utse representanter till diskussionstillfället. 

 
e) Valviras granskning av barnskyddsenhet 
 
f) Regionförvaltningsverket har 2.7 beviljat Kennet, Heljä och Kaj Granbacka miljötillstånd 

för verksamhet omfattande nötkreaturshållning med sammanlagt 168 mjölkkor, 78 kvi-
gor, 40 dikor, 260 köttnötdjur, 160 kalvar under 6 månader och 6 hästar, kst förordat an-
sökan 7.5.2012 § 136. 

 
g) Kommundirektören har 27.8.2012 utsett personalsekreterare Sissi Brännbacka till Kro-

noby kommuns representant i Karleby stads styrgrupp för ledning och uppföljning av 
projektet Välfärdens befrämjande i Mellersta Österbotten och Kronoby kommun. 

 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
_________ 
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Dnr: KST 111/2012 
 
242 §. INITIATIV Tapani Myllymäkis initiativ om verkställighet av kommunstyrelsens 
  beslut 
 
Tapani Myllymäki initierade frågan om verkställighet av kommunstyrelsens beslut, enligt föl-
jande: 
 
Kommundirektören och kommunsekreteraren kommer att höras på kommunstyrelsens nästa 
möte 17.9.2012, varför de inte har verkställt kommunstyrelsens beslut i ärendet § 212 från 
kommunstyrelsens möte 13.8.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 17.9.2012. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 224 – 229, 232 – 236 och 238 - 242 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 230, 231 och 237 
 
 
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: 
 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:                  Vasa förvaltningsdomstol 
                   PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
 
Kommunalbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:  
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 
 


