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167 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 30 maj 2012 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
__________ 
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168 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Liane Byggmästar och Elisabeth Hagström till protokolljusterare. 
Protokollet justeras den 6 juni 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Liane Byggmästar och Elisabeth Hagström till protokolljuste-
rare. 
__________ 
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169 §. GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 
__________ 
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170 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

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

- byggnadsnämnden 28.5 
- äldre rådet 16.5 
- direktionen för affärsverket Kronoby Elverk 22.5 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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171 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktiges möte hölls 24.5. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 
a)   BUDGET 2012    Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för inventarier 
- delges bildningsnämnden och tekniska nämnden 
 
b) BUDGET 2012  Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för dagvården 
  i Kronoby området 
- delges bildningsnämnden och tekniska nämnden 

 
c) FASTIGHETER            Köp av markområde i Nedervetil centrum 
- delges tekniska nämnden, köpebrev uppgörs sedan beslutet vunnit laga kraft 
 
d) VÄGAR     Byggande av lättrafikled Skullbackavägen-Granöbyvägen 
- delges tekniska nämnden och NTM-centralen 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget.  
__________ 
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Dnr: KST 71/2012 
 
 
172 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015   Godkänna ramar 

Ekonomichefen: 
För resultaträkningen och driftsbudgeten har utarbetats förslag till ramar för år 2013. Vid 
uppgörandet av förslaget har bokslutet för 2011, kommunens ekonomiplan, innevarande års 
dispositionsplan samt kommunförbundets och finansministeriets prognoser använts. Kom-
munens totala skatteinkomster ökade från år 2010 till 2011 med 6,5 %, av vilka kommunal-
skatten ökade med 5,4 %. Skatterna i ramförslaget grundar sig på kommunförbundets skat-
teprognos för Kronoby av 2.5.2012. År 2012 skulle skatterna enligt prognoserna stiga med 
1,3 % från år 2011 och till 2013 förutspås en minimal ökning med 0,2 %. Ramförslaget byg-
ger på att kommunens skatteprocent bibehålls på 19,5 %. För statsandelarna finns ännu inga 
kommunvisa beräkningar, så ramarna grundar sig på Kommunförbundets indikationer.  
I ramförslaget för resultaträkningen uppgår verksamhetsbidraget till -36 926 500 €, årsbidra-
get till -229 800 € och räkenskapsperiodens resultat till -1 019 800 €. Årsbidraget och resulta-
tet är positivare än i ekonomiplanen. I ramen har utgåtts från att elverket ger en avkastning 
på 190 000 € eller samma belopp som för innevarande år. Balanseringskravet uppfylls då i 
kommunens balansräkning (inkl. elverket) per 31.12.2011 finns ett ackumulerat överskott på 
4 537 006 €. 
I förslaget till ramar för driften finns ett nettobelopp om 36 926 500 € att fördela mellan sekto-
rerna. 
Vid jämförelse med nettoutgifterna i dispositionsplanen för 2012 är det belopp som delats i 
ramförslaget 1 049 500 € större eller en ökning med 2,93 %. Sektorernas utgifter och in-
komster har i kommunens ramförslag utgått från en ökning med 3 % från dispositionsplanen 
för 2012. 
För driftens planeår 2014-2015 har som tidigare inga speciella ramar utarbetats. Som beräk-
ningsdirektiv till nämnderna är förslaget en förhöjning med 2,5 % mellan åren.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  till grund för beräkning av anslag i driftshushållningen och resultaträkningen an-

vänds beloppen enligt förslagen till riktgivande ramar 2013 i bilagorna varav 
driftsökningen är 2,93 % från dispositionsplanen 2012, 

att  för driftshushållningens ekonomiplaneår 2014-2015 räknas en 2,5 % förhöjning 
mellan åren och  

att  avkastningskravet för affärsverket Kronoby Elverk fastslås till 190 000 € i budgeten 
2013. 

 
 
Under diskussionen föreslår Peter Albäck att budgetramen för uppgiftsområdet Social- och 
hälsovård höjs med 500 000 € till 21 553 500 € netto. Marina Furubacka stöder förslaget. 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop så att den som stöder 
kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Albäcks förslag röstar ”nej”, vilket 
godkändes. Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, Lindgren) och 6 nej-
röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr). Albäcks förslag segrade 
och förslaget till budgetramar 2013 ändras enligt detta, Bilaga 1/172 § av 4.6.2012. 
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Ändringen medför att verksamhetsbidraget uppgår till -37 426 500 €, årsbidraget till -729 800 
€ och räkenskapsperiodens resultat till -1 519 800 €. Årsbidraget och resultatet är sämre än i 
ekonomiplanen. Ökningen från 2012 är 1 549 500 € eller 4,32 %. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  till grund för beräkning av anslag i driftshushållningen och resultaträkningen 

används beloppen enligt förslagen till riktgivande ramar 2013 i bilagorna 
varav driftsökningen är 4,32 % från dispositionsplanen 2012, 

att  för driftshushållningens ekonomiplaneår 2014-2015 räknas en 2,5 % förhöj-
ning mellan åren och  

att  avkastningskravet för affärsverket Kronoby Elverk fastslås till 190 000 € i 
budgeten 2013. 

__________ 
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Dnr: KST 67/2012 
 
 
173 §. LÅN   Upptagande av budgetlån 

Ekonomichefen: 
För ett nytt budgetlån, som finns godkänt i budgeten år 2012 på 4 580 370 €, har offert på ett 
belopp av 4 000 000 € begärts av penninginrättningar, med inlämningstid senast 28.5.2012. 
Givna anbud har öppnats och förtecknats på det sätt som framgår av protokollet, Bilaga 
1/173 § av 4.6.2012.  
I de erhållna offerterna erbjuds lån med olika räntealternativ. Räntenivån har under en rätt 
lång tid varit låg och vid en jämförelse av marginalerna i de nu givna offerterna med offerter-
na givna år 2011 har en del penninginrättningar höjt sina marginaler. Det budgetlån kommu-
nen upptog år 2011 hos Keva bands vid fast ränta för hela lånetiden på 10 år. Den slutliga 
räntan för lånet blev 2,997 % inklusive marginal om 0,65 %. 
Under en längre tid har lånetiden för de lån kommunen upptagit varit på 10 år. Kortare tid än 
så blir betungande för kommunens likviditet, då amorteringsraterna blir rätt stora. Per 
31.12.2011 är den långfristiga lånestockens fördelning för kommunen 77,79 % med fast rän-
ta och 22,21 % med rörlig ränta. Upptas det nya lånet med fast ränta blir låneandelen med 
fast ränta 85 % och med rörlig ränta 15 %. Upptas lånet med rörlig ränta blir andelen med 
rörlig ränta 46 % och med fast ränta 54 %. Medelräntan för verkligt erlagda räntor under år 
2011 för kommunens långfristiga lån utgjorde per 31.12.2011 2,34 (år 2010 1,71 %). Beaktas 
även ränteperiodiseringen per 31.12.2011 uppgår ränteprocenten för år 2011 till 2,94 % (år 
2010 2,32 %).  
Sammanställning över de givna anbuden med fasta och rörliga räntor fogas som Bilaga 
2/173 av 4.6.2012. Efter en genomgång av de givna alternativen bedöms i rådande konjunk-
turläge Kommunfinans alternativ på ett lån på 10 år med fast ränta för hela lånetiden vara det 
förmånligaste alternativet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen upptar hos Kommunfinans ett tioårigt budgetlån på 4 000 000 € med fast 
ränta under hela lånetiden. Ränteindikationen för denna lånetyp var 23.5.2012 2,300 % p.a. 
inkl. marginalen om 0,750 %. Lånets slutliga ränta fastställs två targetbankdagar före lånet 
lyfts. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 74/2012 
 
 
174 §. TOMTER   Sami Grannabba och Pia Ravalds anhållan om sammanslagning av tomter 

Planläggaren: 
Sami Grannabba och Pia Ravald ansöker om en sammanslagning av tomterna 1 och 2 i 
kvarter 48 på Petasbacka, Terjärv.  På tomt 2 som har en areal på ca 1 100 m2 har de upp-
fört ett egnahemshus 2001. De har för avsikt att bygga ett större garage och då är deras tomt 
för smal och för liten vilket gör att garaget inte kan placeras på tomten. Nu har de köpt grann-
tomten (tomt 1) som också är liten ca 1 000 m2.  Området framgår av Bilaga 1/174 § av 
4.6.2012. 
 
Planläggaren konstaterar att båda dessa tomter är i minsta laget och speciellt tomt 1 har en 
oändamålsenlig form. Tomtindelningen är instruktivt inritad i detaljplanen, det vill säga riktgi-
vande för en framtida styckning av kvarteret. Kommunen äger inga tomter på just detta om-
råde. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att tomtindelningen för tomterna 1 och 2 i kvarter 48 på Petas-
backa i detaljplanen för Terjärv centrum ändras så att dessa tomter slås ihop och bildar en 
tomt.  
Vid en framtida revidering av planen eller ändring i de närliggande kvartersområdena beak-
tas denna ändring.   
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
 
 
 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 76/2012 
 
 
175 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för Terjärv bibliotek 

Tekniska chefen: 
Kommunstyrelsen godkände 14.11.2011 skissritningar och kostnadsförslag för Terjärv biblio-
tek. Skissritningarna godkändes som underlag för budgetbehandling och fortsatt planering. 
I årets investeringsbudget samt ekonomiplanen 2013 ingår anslag för projektet. 
Arkitekt och konstruktionsplaneringen utförs av Ing.byrå BJ Häggblom och el och vvs-
planering av Ab Polypoint Oy. 
För projektet finns en av kommunstyrelsen utsedd arbetsgrupp bestående av Carl-Johan 
Enroth, Bernt Slotte, Stefan Dahlvik, Birgitta Källberg och Marit Sundqvist. 
Enligt förvaltningsstadgan skall tekniska nämnden godkänna huvudritningar och beskrivning-
ar för kommunens byggnadsprojekt. 
Tekniska nämnden godkände 9.5.2012 huvudritningarna för projektet. 
Enligt huvudritningarna är totala våningsytan 277 m2 och lägenhetsytan 250 m2 och volymen 
1 310 m2. 
Projektet har utannonserats på ”Hilma” enligt så kallat begränsat anbudsförfarande under 
tiden 21.4 – 3.5. 
Arbetsgruppen gick vid sammanträde 7.5 igenom lista på entreprenörer som tillsänds an-
budsförfrågan. 
Projektets tidtabell är relativt lång utgående från budgetanslagen och möjlighet att erhålla 
förmånliga anbud. Byggstart v. 36/2012. Insidan klar v. 25/2013 och projektet färdigt v. 
34/2013. 
Anbudshandlingarna utsändes v. 19 byggnads och v. 20 el- och vvs-handlingarna. 
Anbuden skall vara inlämnade 1.6.2012 kl. 13.00. Anbuden kommer att genomgås och öpp-
ningsprotokoll uppgöras genast efter anbudstidens utgång. 
Anbud och öppningsprotokollet presenteras närmare på sammanträdet och bifogas till proto-
kollet som Bilaga 1/175 § av 4.6.2012 
Förslag till val av entreprenörer ges på sammanträdet förutsatt att kostnadsramarna håller. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Till entreprenörer för Terjärv bibliotek väljs förmånligaste anbud enligt bifogade öppningspro-
tokoll.  
Entreprenörer för ventilation och automatik väljs inte utan planeringen granskas och begärs 
granskade anbud av de två förmånligaste entreprenörerna. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 68/2012 
 
 
176 §.   SAMKOMMUNER      Medlemmar  i ledningsgrupp inom Österbottens förbund för 

trafikmärken 

Kommunsekreteraren: 
Nya trafikmärken för vägvisning till serviceanläggningar fastställdes av statsrådet år 2007. 
Tanken är att göra väganvisningen enhetligare på riksnivå. Märken som strider mot förord-
ningen kommer att tas bort 2014. 
 
År 2007 färdigställdes i samarbete med Mellersta Österbottens och Södra Österbottens för-
bund en väganvisningsplan för serviceanläggningarna i Österbotten. Enligt väganvisnings-
strategin i den borde en mer detaljerad regional väganvisningsplan som omfattar samtliga 
serviceformer göras för landskapet. Österbottens förbund och Södra Österbottens ELY-
central kommer nu i samarbete med Ramboll Finland Oy uppgöra en regional väganvis-
ningsplan för Österbottens serviceenheter. Projekttiden är 1.8.2012–15.10.2013. 
 
Österbottens förbund ber kommunerna att senast 20.6 utnämna två representanter till led-
ningsgruppen, en som representerar den tekniska sektorn och en som representerar när-
ingslivet alternativt turismbranschen. 
Tekniska chefen föreslår att planläggaren utses till ena medlemmen. Henrik Huhta som sitter 
i näringslivsdelegationen kunde representera den sektorn i ledningsgruppen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser planläggare Dan Stenlund och Henrik Huhta som representant för 
näringslivet till Kronoby kommuns medlemmar i ledningsgruppen för trafikmärken inom Ös-
terbotten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 70/2012 
 
 
177 §.  KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONERNA    Köks- och städfunktionerna fr.o.m. 1.8.2014 

Kommunsekreteraren/kommundirektören: 
Kommunstyrelsen beslöt 21.5.2012 § 155 anta det andra optionsåret i avtalet med ISS gäl-
lande köks- och städfunktionerna så att det gäller till och med 31.7.2014.  
Kommundirektören gavs sammantidigt i uppdrag att vid nästa möte presentera tillväga-
gångssätt och närmare tidtabell så att de tre alternativen köptjänster, produktion i egen regi 
eller interkommunalt samarbete, kan presenteras i juni 2013 för att kunna beaktas vid be-
handlingen av budgetramen för 2014. 
  
Förslag till procedur och tidtabell framgår av Bilaga 1/177 § av 4.6.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen omfattar tillvägagångssätt och tidtabell enligt bilagan. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade efter diskussion förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 72/2012 
 
 
178 §. KOLLEKTIVTRAFIK   Regionbiljettens pris 

Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsen fastställde 4.10.2010 § 230 Ko-Jak regionbiljettens pris till 60 € per månad 
i samband med att nytt samarbetsavtal ingicks med närings-, trafik- och miljöcentralen om 
finansieringen av kollektivtrafiken från 1.1.2011.  
Kommunen står tillsammans med staten för finansieringen av biljetternas prissänkning. 
Då priset för regionbiljetten är något lägre än i närliggande kommuner (65 € i Pedersöre och 
Nykarleby, 70 € i Larsmo) kunde en höjning varar motiverad. Kommunen subventionerade 
ifjol trafiken med 42,7 % eller 2 566,93 € då till Oy Matkahuolto Ab betalades 5 380,93 € och 
i statsstöd erhölls 2 814 €. Procentuellt är kommunens subventionering bland de högsta 
inom Ko-Jak området. Kompensationsnivån till trafikanterna justeras från 1.7.2012 med 3,54 
% enligt förändringen i helhetsindexet. 
Under 2011 köptes sammanlagt 56 regionbiljetter som användes till 1 186 resor på i medeltal 
21,18 km per resa. 
Biljettpriserna höjs från 1.8.2012 om beslutet fattas senast 15.6. Beslutet ska meddelas till 
Oy Matkahuolto Ab som sköter verkställigheten samt till kännedom åt NTM-centralen. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen fastställer Ko-Jak regionbiljettens pris till 65 € per månad från 1.8.2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 74/2012 
 
 
179 §.  PLANER      Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med rusmedels- eller 

drogproblem 

Samarbetskommittén 9.11.2011, § 20 
Ett förslag till Vårdhänvisning för personer med rusmedels- eller drogproblem har utarbetats under år 
2011. Vårdhänvisningen är avsedd att tillämpas då man upptäcker problem med eller missbruk av 
alkohol eller andra rusmedel och droger på arbetsplatsen.  
 
Vårdhänvisningen ingår som ett led i främjandet av arbetsförmågan bland kommunens anställda. 
Rusmedel och droger hör inte ihop med arbete och ska inte förekomma på arbetsplatsen. På Kronoby 
kommuns samtliga arbetsplatser iakttas nolltolerans gällande användning av rusmedel och droger. 
 
Förslaget till Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med rusmedels- eller drogproblem god-
kändes i kommunens ledningsgrupp den 26 september år 2011. Efter behandlingen av förslaget i 
samarbetskommittén, förs förslaget vidare för behandling och godkännande i kommunstyrelsen.  
 
PS:S  FÖRSLAG: 
Samarbetskommittén tar del av förslaget till Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med rus-
medels- eller drogproblem och ger sitt utlåtande över förslaget.  
 
BESLUT:  
Samarbetskommittén beslöt enhälligt att godkänna förslaget till Handlingsmodell, vårdhänvisning för 
personer med rusmedels- eller drogproblem, samt påtalade behovet av information om planen till alla 
anställda, samt utbildning och handledning för förmän och chefer då handlingsmodellen tas i bruk. 
_______________ 
 
Kommunstyrelsen 28.11.2011, § 280 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med rusme-
dels- eller drogproblem, så att den publiceras och tas i bruk 1.1.2012.  
 
Under diskussionen ifrågasattes om modellen till vårdhänvisning borde vara mera konkret. Personal-
sekreteraren som var närvarande på mötet redogjorde för tanken bakom skrivningen.  
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion remittera planen för ny beredning. 
__________ 
 
Samarbetskommittén 21.5.2012, § 7 
Ett förslag till Vårdhänvisning för personer med rusmedels- eller drogproblem utarbetades under år 
2011. Vårdhänvisningen godkändes i kommunens ledningsgrupp 26.9.2011 och i samarbetskommit-
tén 9.11.2011, men remitterades för revidering och ny behandling i kommunstyrelsen 28.11.2011. 
Kommunstyrelsen efterlyste en mera konkret handlingsmodell, avsedd att tillämpas då man upptäcker 
problem med eller missbruk av alkohol eller andra rusmedel och droger på arbetsplatsen. 
 
Under våren 2012 har förslaget till handlingsmodell reviderats.  
 
Vårdhänvisningen ingår som ett led i främjandet av arbetsförmågan bland kommunens anställda. 
Rusmedel och droger hör inte ihop med arbete och ska inte förekomma på arbetsplatsen. På Kronoby 
kommuns samtliga arbetsplatser iakttas nolltolerans gällande användning av rusmedel och droger. 
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Förslaget till Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med rusmedels- eller drogproblem god-
kändes i kommunens ledningsgrupp den 16 maj år 2012. Efter behandlingen av förslaget i samarbets-
kommittén, förs förslaget vidare för behandling och godkännande i kommunstyrelsen.  
 
Det reviderade förslaget till Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med rusmedels- eller drog-
problem bifogas som Bilaga 1/179 § av 4.6.2012. 
 
PS:S  FÖRSLAG: 
Samarbetskommittén tar del av förslaget till Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med rus-
medels- eller drogproblem och ger sitt utlåtande över förslaget.  
 
BESLUT:  
Samarbetskommittén beslöt enhälligt att godkänna förslaget till Handlingsmodell, vårdhänvisning för 
personer med rusmedels- eller drogproblem, med texttillägget ”efter provtagning” i första punkten ”Den 
anställde skickas hem” på sidan 4.  
_______________ 
 
Kst 4.6.2012: 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Handlingsmodell, vårdhänvisning för personer med 
rusmedels- eller drogproblem, så att den publiceras och tas i bruk 1.7.2012.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förlaget. 
__________ 
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Dnr: KST 75/2012 
 
 
180 §.   PLANER       Säkerhetsplan för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten och  

för Kronoby kommun, årsrapport och åtgärdsförslag 

Kommunsekreteraren: 
Kommunfullmäktige godkände 6.5.2010 § 27 säkerhetsplanen för kommunerna i landskapet 
Mellersta Österbotten och Kronoby. I planen lades vikt vid kommuninvånarnas säkerhet i 
vardagen. Målen är att förebygga välfärdssjukdomar, skadeverkningar till följd av missbruk, 
våld och utslagning. 
 
Kommunernas förvaltningsorgan följer genomförandet av säkerhetsplanen genom årsrappor-
ter. I detta sammanhang överlämnas för behandling också de åtgärdsförslag som arbets-
grupperna har lagt fram under uppföljningstiden. 
 
Styr- och arbetsgruppen för säkerhetsarbetet har i samråd med substansgruppen till årsrap-
porten 2011 avfattat ett åtgärdsprogram mot gatuvåld. 
 
Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby har 23.5 § 149 antecknat årsrapporten för känne-
dom och sänt den vidare. Åtgärdsprogrammet mot gatuvåld har samtidigt godkänts. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tar del av årsrapporten till Säkerhetsplan för kommunerna i landskapet 
Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010-2015 samt Åtgärdsprogram mot gatu-
våld att delges fullmäktige.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 73/2012 
 
 
181 §. RÄDDNINGSVÄSENDET   Utlåtande över ändringar i servicenivån 

Kommunsekreteraren: 
Räddningsnämnden ger kommunerna möjlighet ge utlåtande om ändringar i servicenivån 
som blivit aktuella då den nya räddningslagen trädde i kraft 1.7.2011. Enligt 79 § ska en till-
synsplan uppgöras och tillämpas från 1.7.2012. För att planen ska kunna slutföras och tas i 
bruk krävs att räddningsverkets servicenivåbeslut för 2009-2012 ändras. Ändringarna bör 
godkännas i nämnden efter att kommunerna hörts. Den väsentligaste ändringen är att in-
spektionsintervallen för egnahemshus ändras från 10 år till 15 år. Listan över objekt som ska 
inspekteras årligen har kompletterats. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har inget att anmärka över ändringar av beslutet om servicenivån inom 
räddningsväsendet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 42/2012 
 
 
182 §.     MOTIONER   Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot verkställande av   

enkäten gällande kommunens inriktning; mellanrapport till fullmäktige 

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 kommunalla-

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

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

- huruvida medborgarenkäten strider mot kommunens strategiplan och fullmäktiges beslut att kom-
munen skall vara självständig och att styrelsens beslut att låta utföra en enkät därför är lagstridig 
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: 
 
Förfrågan sändes till kommunförbundet 22.5 och svar erhölls av jurist Ida Staffans 25.5 på 
de tre frågorna enligt följande. 

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

-  om styrelsen i sin budget har medel ”lösa” som kan användas för ändamålet ser jag 
inga hinder för att de används för enkätundersökningen utan att fullmäktige gör sepa-
rat beslut om detta 

-  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 
kommunstyrelsen 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 struk-
turreformen 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 presente-
rats kommer möjligen en andra hörandeomgång med kommunerna att genomföras där 
kommunerna förväntas ta ställning till denna fråga. 
Kommundirektörens förslag till beslut var följande:  
Mot bakgrunden av vad ovan konstaterats och utgående från det svar som kommunfullmäk-
tige inlämnat till finansministeriet är det inte en lämplig tidpunkt att under år 2012 utföra en 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
4.6.2012 

 
 
Sida 
10/254 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

12.6.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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 pre-

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

stiftning 
-   kommunfullmäktiges eniga och enhälliga beslut i fråga om 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 

prognoser 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.  
__________ 
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183 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 15.5 
- social- och hälsovårdsnämnden 23.5 
- styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservi-

ce 28.5 
- byggnadskommittén för Kronoby hälsostation 8.5 samt arbetsplatsmöte 24.5 
- Nuckökommittén 22.5 
- arbetsgruppen för planering av Sandbacka vårdcenter 23.5 
- arbetsplatsmöte vid grundförbättringen av Nedervetil idrottsplan 24.5 
- droggruppen 14.5 
- landskapsfullmäktige för Österbottens förbund 14.5 
- samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 4.4 och 23.4 
- landskapsstyrelsen för Mellersta Österbottens förbund 21.5 och 24.5 samt -

fullmäktige 24.5 
- Ko-Jak kollektivtrafikarbetsgrupp 15.5 
- Optima samkommunstyrelse och -fullmäktige 18.5   
- ledningsgruppen för samkommunen för affärsverket Norra Finlands laboratoriecenter 

2.5 
 

b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt april 2012; sammanlagt 105 
personer eller 3,3 % av arbetskraften var utan arbete, av dessa var 12 under 25 år och 
48 över 50 år, 18 hade varit utan arbete över ett år, 28 var placerade med olika åtgärder 
och 17 arbetsplatser var lediga.  I förhållande till föregående månad har de arbetslösa 
minskat med 4 personer och jämfört med april 2011 med 21 personer. Arbetslöshetspro-
centen har inte varit så här låg sedan september 2008. I Jakobstadsregionen var arbets-
löshetsprocenten 4,8 och i hela landet 8,7. 
 

c) Statistikcentralens befolkningsändringar april 2012; befolkningen minskade under april 
månad med 9 personer då 4 är födda, 5 avlidit, 7 flyttat hit från andra kommuner och 16 
bort samt 1 flyttat hit från utlandet.  Under januari-april har befolkningen minskat med 13 
personer då 23 är födda, 26 avlidit, 55 flyttat hit och 65 bort.  

 
d) Miljöministeriet har 8.2.2012 fastställt Mellersta Österbottens landskapsplan skede 3 

 
e) Finlands krigsveteranförbunds vädjan om att av staten beviljade medel används för vete-

ranernas behov så att de så länge som möjligt kan bo hemma 
 

f)    Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finland beslut om justering av miljötillstånds-
bestämmelserna för Björkens Svingård Ab 

 
g) Fimea/ Säkerhets- och utvecklingscentrets för läkemedelsområdet beslut om beviljande 

av apotekstillstånd för 1:a apoteket i Kronoby åt provisor Anu Johanna Nissilä, 7 sökande 
 

h) Finansministeriet meddelar att ansökan om höjning av statsandelen enligt prövning för 
2012 om kommunen i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunal-
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ekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd, bör inlämnas före den 31 
augusti 

 
i)    Kaste 2012-2015 Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 

 
j)    Kommunförbundets cirkulär gällande kommunalvalet 28.10.2012 och valbarhet till full-

mäktige samt Befolkningsregistercentralens cirkulär om röstningsställen, centralval-
nämndens kontaktuppgifter samt fastställande av antalet fullmäktigeledamöter som väljs. 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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184 §. 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:171-172, 176-177, 180-182. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 170, 173-175, 178-179. 
 
 
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: 170, 173-175, 178-179 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


