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Ordförande 
 
 
Hans-Erik Lindgren 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Kerstin Myrskog, kommunsekreterare 
 

Sammanträdestid Måndagen den 7 maj 2012, kl. 18.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
126 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
127 §. PROTOKOLLJUSTERING 
128 §. GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN 
129 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
130 §. BUDGET 2012 Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för  
   inventarier 
131 §. BUDGET 2012 Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för dag- 
   vården i Kronoby området 
132 §. INITIATIV     Svar på Peter Albäcks initiativ gällande skolskjutsgränserna 
133 §. HEDERSTECKEN     Inlämna framställning 2012 
134 §. UPPVAKTNINGAR     De Stupades Dag 
135 §. UTLÅTANDE   NTM-centralens förslag till arbets- och näringsministeriet  
   gällande plan för nätet av arbets- och näringstjänster 
136 §. MILJÖFRÅGOR Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande;  
   Granbacka, Kennet m.fl.:s utvidgning av mjölkproduktion 
137 §. TOMTER    Anhållan om sammanslagning av tomter i kv 158, Terjärv  
   centrum; Jansson 
138 §. FASTIGHETER  Köp av markområde i Nedervetil centrum 
139 §. VÄGAR     Byggande av lättrafikled Skullbackavägen-Granöbyvägen 
140 §. PROJEKT    Anhållan om kommunal finansiering; StartUp, Protek och  
   Balans 
141 §. BIDRAG    Jakobstads Sjöräddare rf:s anhållan om bidrag 
142 §. BIDRAG     Nuckökommitténs anhållan om bidrag för vänorts- 
  verksamhet 
143 §. MOTIONER    Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot verk- 
  ställande av enkäten gällande kommunens inriktning; 
  bordlagt ärende 
144 §. PLANER    Tapani Myllymäkis skrivelse angående Finansministeriets  
   begäran om utlåtande över utredningen En livskraftig  
   kommun- och servicestruktur 
145 §. INITIATIV  Svar på Elisabeth Hagströms initiativ om lekpark-park i  
   Nedervetil 
146 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
147 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

15.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

126 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 2 maj 2012 och tillställts samtliga medlem-
mar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
 
Innan mötet inleddes presenterade Gustav Nygård, projektledare vid näringscentralen Con-
cordia, MAL- projektet som står för markanvändning, boende och trafik. Projektet analyserar 
nuläget och utvecklingen för att finna gemensamma mål för regionen i en regional struktur-
plan. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

15.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

127 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Susanne Hongell och John-Erik Sandvik till protokolljusterare. Pro-
tokollet justeras den 9 maj 2012. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Susanne Hongell och John-Erik Sandvik till protokolljustera-
re. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

15.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

128 §. GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Peter Albäck föreslår att Enkätgruppens slutrapport behandlas under § 147 Övriga ärenden. 
Förslaget vann inte understöd och förföll. 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes enligt kallelsen. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

15.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

129 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

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: 
 

- kultur- och fritidsnämnden 18.4 
- äldre rådet 23.4 
- bildningsnämnden 26.4 
- miljönämnden 2.5 
- svenska skolsektionen 3.5 

 
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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Dnr: BILD 35/2012 
 
 
130 §. BUDGET 2012    Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för inventarier 

Bildningsnämnden 26.4.2012, § 15: 
Arbetsgruppen för Centralskolans renovering har behandlat frågan om förnyande av lös inredning och 
inventarier för skolan. I budgeten för skolans renovering saknas budgetmedel för inredning och inven-
tarier. I samband med renoveringen görs strukturella förändringar i skolans miljö. Nya utrymmen iord-
ningsställs på vinden för special- och flyktingundervisningen medan textilslöjden för åk 4-6 flyttas till 
Ådalens skola. För detta behövs nya pulpeter. Även gardinerna förnyas och IT-utrustningen förenhet-
ligas i alla klassrum. 
 
I årets budget för bildningsväsendet finns 15 000 € för inventarier. Det vore oskäligt att en skola an-
vänder hela summan i tre år eller att inköpen splittras på tre år. För att kunna garantera att även de 
andra skolorna får ta del av inventariemedlen kunde ett tilläggsanslag ges för att trygga såväl Central-
skolans renovering som de andra skolornas behov av inventarier. 
 
BC:S FÖRSLAG:  
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att ett tilläggsanslag 40 000 € beviljas av kommun-
fullmäktige för inventarier till Centralskolan. 
 
BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
Kst 7.5.2012: 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att       anslaget för Inventarier för administration och skolor ökas med 40 000 € för möb-

ler och inventarier till Centralskolan och 
att      budgetändringen finansieras med kassamedel eller kortfristig kredit (befintlig kre-

dit). 
 
Bildningschefen presenterade frågan mera ingående innan den behandlades. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: BILD 38/2012 
 
 
131 §.  BUDGET 2012      Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag för dagvården i 

Kronoby området 

Bildningsnämnden 26.4.2012, § 18: 
Dagvårdschefen: 
En arbetsgrupp har tillsatts och påbörjat utarbetandet av konkreta modeller för utvecklingen av dag-
vårds- och förskoleplatserna i Kronoby området. 
Arbetsgruppen består av Susanne Hongell, kommunstyrelsens representant, Bjarne Träisk, bildnings-
nämndens representant och Malin Näse, tekniska nämndens representant samt Carina Ahlström, 
dagvårdschef, Erica Nygård, dagvårdsledare och Bernt Slotte, fastighetsansvarig. 
I skrivande stund har arbetsgruppen haft sitt första möte. En sammanfattning av arbetsgruppens upp-
giftsbeskrivning, vad som gjorts inom dagvården och nuläget presenteras. Efter arbetsgruppens andra 
möte finns mer information, vilket delges på mötet. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
Bildningsnämnden antecknar arbetsgruppens mellanrapport för kännedom. 
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att tilläggsanslag 40 000 € beviljas av kommunfull-
mäktige för planeringen av ett flyttbart tillfälligt moduldaghem samt ett nytt bestående daghem i Kro-
noby området.  
Moduldaghemmet planeras för Jeussen-Söderby områdets dagvårdsbehov men i första skede som en 
tillfällig lösning på det akuta dagvårdsbehovet i Kronoby centrum tills ett bestående nytt daghem har 
byggts. 
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att tilläggsanslag 40 000 € beviljas av kommunfull-
mäktige för driften av ett tillfälligt gruppfamiljedaghem i Kronoby området under år 2012. 
 
BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
Kst 7.5.2012: 
Bildningsnämndens anhållan gäller två olika anslag, dels 40 000 € i investeringsbudgeten 
som planeringsanslag, dels 40 000 € för ökning av bildningsnämndens nettobudget om 
12 042 600 € till 12 082 600 €. I årets budget finns intaget ett anslag om 500 000 € år 2014 
för ordnande av dagvårdsutrymmen i Kronoby området och 200 000 € samma år för ordande 
av dagvårdsutrymmen vid Söderby skola. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att      i investeringsbudgeten för 2012 under projektet Dagvårdsutrymmen i Kronoby områ-

det intas ett anslag om 40 000 €, 
att        bildningsnämndens nettobudget 2012 höjs med 40 000 € till 12 082 600 € och 
att       budgetändringarna finansieras med kassamedel eller kortfristig kredit (befintlig kredit). 
 
Dagvårdschef Carina Ahlström presenterade frågan mera ingående innan den diskuterades.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion godkänna förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 44/2012 
 
 
132 §. INITIATIV    Svar på Peter Albäcks initiativ gällande skolskjutsgränserna 

Kommunsekreteraren: 
Peter Albäck inlämnade 26.3 ett skriftligt initiativ gällande de ändringar i skolskjutsgränserna 
och kostnadsinbesparingar som godkändes i budgeten att gälla från hösten 2012. 
 
Bildningschefen har 16.4 gett ett skriftligt svar på initiativet enligt Bilaga 1/132 § av 7.5.2012. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bildningschefens utlåtande som svar på initiativet om skol-
skjutsgränser.  
 
Under diskussionen föreslår Peter Albäck att frågan remitteras till bildningsnämnden för ytter-
ligare utredningar. Då Stefan Dahlvik stöder detta konstaterar ordföranden sedan diskussio-
nen avslutats att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att det-
ta 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 6 ja-
röster (Byggmästar, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Wassborr, Lindgren) och 3 nej-röster 
(Albäck, Dahlvik, Sandvik). 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning omfatta förslaget.   
__________ 
  






benita.frojdo



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
7.5.2012 

 
 
Sida 
8/182 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

15.5.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 34/2012 
 
 
133 §. HEDERSTECKEN    Inlämna framställning 2012 

Kommunsekreteraren: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber att kommunerna sänder sina fram-
ställningar om heders- och utmärkelsetecken senast den 18 maj 2012. Utmärkelsetecknen 
förlänas på självständighetsdagen den 6 december 2012. 
Framställningar skall gälla tjänsteinnehavare och förtroendevalda, som hör till finansministe-
riets, inrikesministeriets, social- och hälsovårdsministeriets samt undervisningsministeriets 
förvaltningsområden.  
Närings-, trafik- och miljöcentralen uppmanar kommunerna i två separata brev om framställ-
ningar inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt inom trafik- och miljöförvaltning. 
Förslagen bör i framställningen vara grupperade enligt förvaltningsområde.  
Framställningarna skall grunda sig på personliga meriter, enbart antalet tjänsteår, -ställning 
eller långvarigt förtroendemannaskap räcker inte. Den främsta utgångspunkten bör vara me-
riter utöver det normala inom yrkesområdet eller i betydelsefulla samhälleliga uppgifter, därtill 
förutsätts gott renommé och vilja att ta emot utmärkelsetecken. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen inlämnar framställning om beviljande av heders- och utmärkelsetecken till 
2-3 personer. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt inlämna framställning om beviljande av heders- och utmär-
kelsetecken åt XXX. 
__________ 
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Dnr: KST 58/2012 
 
 
134 §.       UPPVAKTNINGAR    De Stupades Dag 

Kommunsekreteraren: 
Till kommunens tradition hör att på De stupades dag tillsammans med representanter för 
församlingarna och veteranerna uppvakta vid hjältegravarna. De stupades dag firas i år sön-
dagen den 20 maj. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser tre personer att tillsammans med församlingarnas och veteranernas 
representanter uppvakta vid hjältegravarna. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg enhälligt följande personer att representera kommunen vid 
uppvaktningar på hjältegravarna: 
Hans-Erik Lindgren                            ersättare    Göran Strandvall 
Sixten Dalvik                                           ”                  Carl-Johan Enroth                               
Bernt Storbacka                                      ”                  Marketta Widjeskog 
__________ 
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Dnr: KST 54/2012 
 
 
135 §.   UTLÅTANDE       NTM-centralens förslag till arbets- och näringsministeriet gällande 

plan för nätet av arbets- och näringstjänster 

 
Kommunsekreteraren: 
Österbottens arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) grundades 1.3.2012  och verksamheten vid 
de nuvarande TE-byråerna upphör 31.12.2012. Huvudorten för Österbottens TE-byrå är 
Vasa. 
På basis av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för TE-servicereformen och Österbottens 
ELY-centrals regionala analys har ELY-centralen utarbetat en ny plan för verksamhetsställe-
na som begärs utlåtande om senast 15.5. 
Enligt arbets- och näringsministeriets riktlinjer övergår man vid TE-byrån till en servicelinjefo-
kuserad ledningsmodell. Vid byrån finns tre servicemodeller: arbetsförmedlings- och före-
tagstjänster, kompetensutvecklingstjänster och tjänster för stödd sysselsättning.  Enligt mini-
steriets anvisningar fortsätter reformen nu också med en granskning av nätet av verksam-
hetsställen. ELY-centralerna ska lämna in sina nya servicenätsplaner till ministeriet inom 
maj. 
På Österbottens ELY-centrals område finns nu fem TE-byråer (Vasa, Karleby, Jakobstad, 
Kaustby och Sydösterbotten) och service ges i åtta kommuner (Vasa, Laihela, Karleby, Kan-
nus, Jakobstad, Kaustby, Kristinestad och Närpes) 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att situationen för Jakobstads- och Karlebyregionerna visar på 
en stark utveckling, god sysselsättning och aktiv företagsamhet. Det är därför av största vikt 
att ELY-centralens TE-byråer i Jakobstad, Karleby och Kaustby fortsättningsvis är starka och 
stöder kommunen i utvecklandet av regionala strategier mera aktivt. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt efter diskussion förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 50/2012 
 
136 §.   MILJÖFRÅGOR     Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Granbacka, 

Kennet m.fl.:s utvidgning av mjölkproduktion 

Miljösekreteraren/kommunsekreteraren: 
Kennet, Heljä och Kaj Granbacka har hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
ansökt om miljötillstånd för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreaturshållning. Miljö-
tillstånd beviljades senast år 2009, då ett djurstall för köttnötdjur byggdes till. De befintliga 
djurstallen ligger på lägenheten Granberg RNr 154:0 i Terjärv by i Kronoby kommun, adress 
Granöbyvägen 10, 68700 Terjärv. Den nu aktuella miljötillståndsansökan gäller byggande av 
en ny ladugård samt två gödselbrunnar på lägenhet Grannöt RNr 1:165.  
 
Miljönämnden ger 2.5 sitt utlåtande om ärendet, miljövårdssekreteraren förordar ansökan, 
vilket omfattades av nämnden. 
Verksamhetens placering framgår av kartorna i Bilaga 1/136 § av 7.5.2012.  På området 
gäller en generalplan, som är riktgivande, inte fastställd. De befintliga djurstallen ligger på 
MV2-område (värdefullt odlingslandskap) och AM-område (område för lantbrukslägenheters 
driftscentra). Området där det nya djurstallet skall byggas har beteckningen M (jord- och 
skogsbruksområde). Djurstallen och gödsellagren är inte belägna på viktigt grundvattenom-
råde. Inga bostadshus finns i närheten av den nya byggplatsen. Det närmaste bostadshuset 
ligger på över 600 m avstånd. Ab Rani Plast Oy:s fabrik ligger drygt 400 m söderut från 
byggplatsen. De befintliga djurstallen ligger i Granöbyn med ett trettiotal bostadshus i närhe-
ten, de närmaste på under 100 m avstånd. 
 
Mjölkproduktionen flyttas över till det nya djurstallet. Köttproduktionen blir kvar i de befintliga 
djurstallen. I den nya ladugården kommer det enligt kungörelsen att finnas plats för 168 
mjölkkor. Uppgifterna om djurantalet har senare kompletterats med 40 kalvar under 6 måna-
der. I de nuvarande djurstallen kommer det, då det nya djurstallet har tagits i bruk, att finnas 
78 kvigor, 260 köttnötdjur, 120 kalvar under 6 månader, 40 dikor samt 6 hästar. Djurmäng-
den i de nuvarande djurstallen kommer därmed att minska i jämförelse med nuvarande djur-
mängd (67 mjölkkor, 54 kvigor, 306 köttnötdjur och 39 kalvar under 6 mån., 37 dikor och 5 
hästar), då det nya djurstallet tas i bruk. 
 
Gödseln behandlas huvudsakligen som flytgödsel, förutom 40 kalvar som hålls på ströbädd 
samt hästar och dikor, vars gödsel behandlas enligt torrgödselmetoden. Gården har enligt 
kungörelsen för närvarande lagringskapacitet för 5 960 m3 flytgödsel. Två nya flytgödselbe-
hållare med nettovolym 2 276 m3 var skall byggas vid den nya ladugården. Den största av de 
nuvarande gödselbrunnarna täcks med torv. De övriga saknar täckning. Alla gödselbrunnar-
na är av betong och fylls på nerifrån. Det finns också som fjärrlager två gödselplattor utan 
tak, med lagringskapacitet för 540 m3 torrgödsel. Förtorkat ensilagefoder (3 000 ton/år) lag-
ras i stackar på betongunderlag. Pressvätska leds till en sluten brunn och används som göd-
sel.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förordar Kennet, Heljä och Kaj Granbackas ansökan om miljötillstånd.  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 57/2012 
 
 
137 §. TOMTER Anhållan om sammanslagning av tomter i kv 158, Terjärv centrum; Jansson 

Planläggaren: 
Stig-Göran och Filip Jansson anhåller om en ändring av tomtindelningen för tomterna 1 - 3 i 
kvarter 158 på planeområdet i Terjärv, Smedasvägen. De önskar att de tre tomterna blir till 
två tomter så att man får större tomter. 
Filip Jansson har byggt ett egnahemshus på tomt nr 1 och för att få garaget placerat på ett 
ändamålsenligt sätt borde tomt 2 delas, enligt Bilaga 1/137 § av 7.5.2012. 
 
Planläggaren konstaterar att tomtgränserna är instruktivt inritade i detaljplanen, d.v.s. riktgi-
vande för en framtida styckning av kvarteret. Då området är i samma familjs ägo och tomter-
na är i minsta laget kan man förorda en ny tomtindelning för kvarteret. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att tomtindelningen för tomterna 1 - 3 i kvarter 158, Smedas-
vägen, på detaljplaneområdet i Terjärv centrum ändras så att två lika stora tomter bildas i 
kvarteret. Vid en framtida revidering av planen eller ändring i de närliggande kvartersområ-
dena beaktas denna justering.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 60/2012 
 
 
138 §. FASTIGHETER  Köp av markområde i Nedervetil centrum 

Planläggaren: 
Underhandlingar har förts med Helene Greve, Marika Hoegl och Annika Nyholm om köp av 
ett markområde invid Måsabackavägen, söder om Nedervetil centrum. Arealen är ca 3,1 ha 
och består i detaljplanen av jord- och skogsbruksmark, grönområde samt två smala bostads-
tomter.  
Priset är 19 500 euro. Kommunen har inte alltför många tomter nära centrum så detta är ett 
lämpligt objekt som kunde inköpas. Åkerområdet bredvid Måsabackavägen är nu planerad 
som jordbruksmark men där kan man planera in 2-3 bostadstomter. Dessa tomter blir dock 
lägre än vägen så de måste fyllas upp en del. Vatten- och avloppsledning finns färdigt på 
området. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att        köpa lägenheten Fredriks RNr 32:7 i Nedervetil by av Helene Greve, Marika Hoegl 

och Annika Nyholm, för 19 500 €. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: TEKN 33/2012 
 
 
139 §. VÄGAR    Byggande av lättrafikled Skullbackavägen-Granöbyvägen 

Tekniska nämnden 12.4.2012 § 45: 
Tekniska nämnden tog den 18.1 del av fastställelsebeslutet för förlängning av lättrafikleden längs Lv 
7430 till Granöby. Nämnden tog även del av realiseringsavtalet vilket innebär att kommunen bygger 
och fungerar som byggherre för projektet. 
Den 1.2  hade överenskommits ett möte med ELY-centralens representanter där principer för arbetets 
verkställighet genomgicks. Gjordes även ett terrängbesök. 
Resultatet blev att kommunen/tekniska avdelningen har rätt fria händer att verkställa anbudsförfrågan 
och fungera som övervakare vid byggandet förutsatt att planeringen följes och tillräcklig dokumenta-
tion finns när projektet skall överlämnas till vägverket. 
Vägförrättningen för besittningstagande vilken beställts av ELY-centralen blir den 27.4 och efter detta 
är det möjligt att påbörja byggnadsarbetet.  
Entreprenadtiden är utsatt till påbörjande v 18 och klart 15.10.2012. 
Anbudsförfrågan med bilagor har utsänts den 16.3 till 7 st. entreprenörer. Projektet beräknas ligga 
under gränsen för att utsättas via ” Hilma” . 
I kommunens investeringsbudget ingår anslag på 120 000 € för projektet. 
Anbudstiden utgår den 11.4 kl 13.00 varför anbuden presenteras och förslag till val ges på samman-
trädet.   
Anbuden öppnades 12.4. Kan konstateras att alla anbud ligger klart över kostnadsförslaget för projek-
tet som enligt jordbyggnadsindex 9/10 121,8 var 140 000 €. Enligt dagens index 2/12 135,7 skulle 
kostnadsförslaget vara 156 000 €. 
I budgeteringen hade vi utgått ifrån att vi med lokala entreprenörer kan verkställa projektet förmånligt. 
Anbudens enhetspris har granskats och även kalkylerats med möjlighet att verkställa arbetet i egen 
regi. Tekniska avdelningen har inte resurser att verkställa projektet i egen regi och vi kommer ändå 
inte ner till budgeterat anslag. 
Eftersom projektet inte ryms inom budgeterat anslag blir det en fråga som kommunfullmäktige bör ta 
ställning till. 
Ely-centralens representant Ari Perttu har tagit del av erhållna anbud och med honom har diskuterats 
möjligheter att verkställa projektet. Att få Ely-centralen med i finansieringen verkar omöjligt eftersom 
de redan har svårigheter med egna projekt. Enligt Ely-centralen har vi möjlighet att dela projektet på 2 
år vilket även vore i praktiken behov av eftersom vi får en fördröjd byggstart. 
I detta skede kan ingen entreprenör väljas men vi kunde begära att anbuden är i kraft 2 månader. 
Kommunfullmäktige har nästa sammanträde 24.5 och kommunstyrelsens beredning till detta möte 
sker 7.5. 
Utgående från enhetsprisen i det förmånligaste anbudet kunde av kostnaderna flyttas ca 67 400 till 
nästa år ifall färdigställning och asfaltering sker sommaren 2013. 
Ett alternativ är givetvis att hela projektet framflyttas eller slopas helt . Vi har dock satsat i vägplane-
ringen och vägplanen har blivit fastställd. Kommunfullmäktige har vid godkännande av vägplanen 
12.5.2011 förbundit sig att stå för byggnadskostnaderna dock utgående från ett kostnadsförslag på 
140 000 € varför det inte kan anses bindande desto längre. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige anhålles om att projektets 
totalkostnader får uppgå till 205 000 €. Projektet verkställes på 2 år och i budgeten 2013 intas ett an-
slag på 85 000 € för projektet. Dan Renlund väljes till entreprenör med förbehåll för att anslag beviljas. 
Anbudet bör vara i kraft 3 månader och gälla enligt ändrad tidtabell. 
 
BESLUT:  
Tekniska nämnden godkände förslaget efter en ingående diskussion. 
__________ 
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Kst 7.5.2012. 
I investeringsbudgeten ingår under Trafiksäkerhetsprojekt ett anslag om 120 000 € för byg-
gande av lättrafikled till Granöby.    
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att    projektet lättrafikled Skullbackavägen-Granöbyvägen verkställs på två år enligt tek-

niska nämndens förslag och  
att    kommunfullmäktige förbinder sig till att i investeringsbudgeten för år 2013 inta ett an-

slag på 85 000 € för projektets färdigställande.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 13/2012 
 
 
140 §. PROJEKT   Anhållan om kommunal finansiering; StartUp, Protek och Balans 

Ekonomichefen: 
Kronoby kommun har under åren 2009-2011 bidragit med kommunal finansiering i projekten 
Start Up (målgrupp: de som tänker bli företagare samt yrkesutövare, mikro- och sm-
företagare, potentiella företagare och företagare som står inför generationsväxling), Protek 
(målgrupp: sm-företagens ledning och företagare samt personal samt den offentliga sektorns 
ledning) och Balans (målgrupp: kvinnor och män i atypiska arbetsförhållanden, äldre arbets-
tagare, invandrare, svårsysselsatta arbetssökanden och långtidsarbetslösa). Sammanlagt 
har kommunen finansierat dessa projekt med 12 900 € eller 4 300 €/år. Nu ansöker Yrkes-
akademin i Österbotten om fortsatt medfinansiering om 10 213 € för de tre projekten under 
åren 2012-2013. Projektens finansieringsstruktur är en kombination av ESF och statlig, 
kommunal och privat finansiering. Projekten stödjer företagsamheten och därigenom syssel-
sättningen i regionen, vilket är positivt med tanke på den nuvarande ekonomiska situationen.      
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter om fortsatt medverkan i projekten StartUp, Protek och Balans 
under åren 2012-2013 till en kostnad på 4 300 €/år. Anslaget belastar kontot Understöd till 
EU- och övriga projekt under kostnadsstället Närings- och turismfrågor. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
Kommunstyrelsen förväntar att rapport över deltagande från kommunen i projekten 
ges inom år 2013. 
__________ 
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Dnr: KST 46/2012 
 
 
141 §. BIDRAG   Jakobstads Sjöräddare rf:s anhållan om bidrag 

Ekonomichefen: 
Jakobstads sjöräddare rf är en ideell förening, vars huvudsyfte är att rädda och bistå männi-
skor i sjönöd. Föreningens medlemsantal uppgår till cirka 120 medlemmar, varav ett tiotal är 
aktiva sjöräddare, de övriga understödande medlemmar. Föreningens verksamhetsmöjlighe-
ter är helt beroende av sponsorer, frivilliga bidrag och donationer. Tack vare sponsorer har 
man kunnat upprätthålla en dygnet runt utryckningsberedskap. Sjöräddningsverksamheten i 
vårt land leds och koordineras av Gränsbevakningsväsendet (Sjöbevakningen) och då ett 
stort antal sjöbevakningsstationer under de senaste åren indragits läggs allt större ansvar på 
den frivilliga sjöräddningsverksamheten. Detta kräver i sin tur att föreningens båtar och ut-
rustning är i toppskick. Verksamheten fungerar helt på frivillig bas och utan ersättningar. 
 
Med ovan nämnda motivering samt att en stor del av räddningsuppdragen sker på Jakob-
stads vattenområden, anhåller Jakobstads Sjöräddare rf om ett bidrag av Kronoby kommun 
om 500 € för uppehållande av dess verksamhet och alarmberedskap. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun beviljar inget bidrag till projektet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 59/2012 
 
 
142 §. BIDRAG    Nuckökommitténs anhållan om bidrag för vänortsverksamhet 

Ekonomichefen: 
Vänortskampen mellan Kronoby och Nuckö arrangeras vartannat år i Kronoby och vartannat 
år i Nuckö. Inkommande sommar står Kronoby värd för kampen, som går av stapeln i Neder-
vetil kommundelsområde 26–29.7.2012. Enligt Nuckökommitténs önskemål har Nucköbor-
nas besök förlängts från tre till fyra dagar.  
Kostnaderna i samband med kampen består i första hand av mat för cirka 30 personer under 
de dagar som Vänortskampen pågår, övernattning för 15-20 Nucköbor vid Seljes samt be-
spisning vid den officiella delen av besöket. Därtill kommer kostnader för en sightseeingtur 
med buss i kommunen, där man besöker bl.a. företag och olika inrättningar samt en avslut-
ningsmiddag till Nucköbornas ära. Nuckökommittén lyfter också i sin bidragsanhållan fram 
PR-värdet som sightseeingturen i kommunen har. Med ovanstående motiveringar anhåller 
Nuckökommittén om 1 700 € i ekonomiskt bidrag av kommunstyrelsen. 
I kommunstyrelsens budget under kostnadsstället Kommittéer under Övriga utgifter ingår ett 
anslag på 1 000 €, avsett för detta ändamål.  Anslaget är per 30.4.2012 outnyttjat. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar bidrag enligt budgeterat anslag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion omfatta förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 42/2012 
 
143 §.   MOTIONER       Bernt Storbacka m.fl:s motion om åtgärder mot verkställande av 

enkäten gällande kommunens inriktning; bordlagt ärende 

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 fullmäktige. 
 
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: 
 
Enkätgruppens arbete är nu slutfört, gruppens sista möte hölls 24.4 och slutrapporten är un-
der arbete. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att        som svar på motionen gällande enkät hänvisas till tidigare beredning och beslut  i 

kommunstyrelsen 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 bord-
läggs. 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 stö-
der bordläggning röstar ”nej”. Då vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Dahlvik, 
Lindgren) och 6 nej-röster (Albäck, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr) bord-
läggs frågan ånyo. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att frågan bordläggs. 
__________ 
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Dnr: KST 48/2012 
 
 
144 §.   PLANER   Tapani Myllymäkis skrivelse angående Finansministeriets begäran om 

utlåtande över utredningen En livskraftig kommun- och servicestruktur 

Kommunsekreteraren: 
Fullmäktigeledamot Tapani Myllymäki påtalar i en skrivelse daterad 24.4.2012 att kommu-
nens svar till utlåtande över utredningen om kommunalförvaltningens struktur samt andra 
reformer som har samband med kommunreformen inte motsvarar fullmäktiges beslut under 
p. 3 . Frågan löd: Anser er kommun att partiella sammanslagningar är nödvändiga inom er 
kommun? Alternativen var Ja eller Nej.  Fullmäktige hade inte tagit ställning till någotdera 
utan lämnat frågan obesvarad. När svaren den 13 april skulle sändas elektroniskt och överfö-
ras till Webropol-frågeformuläret gick det inte att lämna denna fråga obesvarad om man skul-
le komma vidare, vilket ledde till att kommunsekreteraren efter telefonkontakt med kommun-
direktören svarade Nej, enligt kommunreformgruppens förslag. 
Myllymäki önskar nu att fullmäktiges inställning till ovannämnda fråga meddelas finansmini-
steriet med ett skilt brev så att fullmäktiges vilja klart framgår. 
På styrelsens möte 16..4.2012 under behandlingen av § 118, Verkställigheten av fullmäkti-
ges beslut, informerade kommunsekreteraren muntligt om det skedda utan anteckning i pro-
tokollet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen meddelar finansministeriets om kommunfullmäktiges svar på ovannämnda 
fråga och konstaterar att Nej innebär att kommunfullmäktige inte tagit ställning till frågan. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 84/2011 
 
 
145 §. INITIATIV Svar på Elisabeth Hagströms initiativ om lekpark-park i Nedervetil 

Kst 6.6.2011 §, 149: 
Elisabeth Hagström inlämnade på mötet följande initiativ: 
”Tekniska nämnden bör utreda och förverkliga en park, lekpark med bänkar, gungor, rutschbanor med 
mera i centrala Nedervetil, som är till för alla allt från småbarnsfamiljer till pensionärer. En lekpark-park 
är en viktig samlingsplats som främjar gemenskapen i byn. 
(Detta kunde också vara ett projekt med hembygdsföreningen och deras vision om att flytta fattiggub-
ben ner till åstranden).” 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Initiativet överförs till tekniska nämnden för behandling. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_________ 
 
Tekniska nämnden 21.9.2011, § 82: 
Kommunstyrelsen har överfört initiativ angående lekpark-park i Nedervetil till tekniska nämnden för 
behandling. 
Kan konstateras att i Nedervetil har skett rätt goda förbättringar på lekparker i anslutning till skolan och 
Solrosens daghem samt i anslutning till simstranden vid sportplan. På Klockarbacken finns en liten 
lekpark mitt i planeområdet. 
Det har visat sig vara problem med skadegörelse på allmänna lekparker som verkställts av kommunen 
/kommundelsnämnder.  
På grund av våra begränsade budgetramar kan det även vara skäl att fundera på om vi kan satsa på 
nya områden eller borde vi koncentrera oss på att hålla befintliga områden i skick. 
För att få en lokal bedömning på behovet och lämpliga platser kunde nämnden begära utlåtande av 
Nedervetil kommundelsnämnd och hembygdsförening. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
Tekniska nämnden begär utlåtande av Nedervetil kommundelsnämnd och hembygdsförening angå-
ende initiativet.  
 
BESLUT:  
Förslaget godkännes 
__________ 
 
Tekniska nämnden 12.4.2012, § 48: 
Utlåtanden har inkommit av Nedervetil kommundelsnämnd, Bilaga 1/145 § av 7.5.2012 och hem-
bygdsföreningen, Bilaga 2/145 § av 7.5.2012 angående initiativet och de anser också att en lekpark i 
närheten av centrum i Nedervetil bör utredas vidare och att en lämplig plats hittas. En karta över de 
grönområden som är inritade i detaljplanen finns som Bilaga 3/145 § av 7.5.2012. 
Kommunen äger grönområdet vid brandstationen samt området nedanför radhusen vid Hembo mot 
ån. 
Grönområdet vid brandstationen är litet, ca 400m2. Grönområdet vid Hembo, benämnd som Strand-
parken i detaljplanen, är stort, ca 3 500m2.  
Brandstationens grönområde är lätt att göra i ordning men ”Strandparken” kräver lite mera insatser, 
bl.a. måste man bygga en 50 m lång lättled från Forsvägen. 
Ett privatägt område som också kunde lämpa sig är dit man körde massorna från cykelvägen, mellan 
Murickvägen och ån. I detaljplanen är detta område inritat som jord- och skogsbruksmark. Här är det 
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dock svårare för barnfamiljer att komma dit då cykelvägen är på fel sida av vägen och man måste 
bygga eventuellt ett övergångsställe. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att man undersöker möjligheten att inköpa fyllnads-
området mellan Murickvägen och ån. Därefter uppgör man skisser och kostnadsförslag både på 
”Strandparken” vid Hembo och detta område. 
 
BESLUT: 
Malin Näse föreslog att eftersom redan finns 4 lekparker i Nedervetil bör vi inte anlägga fler, utan sat-
sa på underhållet av de befintliga lekparkerna. Mats Granholm understödde Malin Näses förslag. Ef-
tersom det finns två förslag företogs en omröstning, Omröstningen företogs enligt följande: tekniska 
chefens förslag ja och Malin Näses förslag nej. Tekniska chefens förslag ja understöddes av Nina 
Hansén. Malin Näses förslag nej understöddes av Malin Näse, Mats Granholm, Harry Öst och Gustav 
Hummel. Carl-Johan Enroth avstod. Tekniska chefens förslag understöddes av 1 st. person och Malin 
Näses understöddes av 4 st. personer. Eftersom Malins förslag fick flest röster blev beslutet enligt 
detta. 
__________ 
 
Kst 7.5.2012: 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar tekniska nämndens beslut som svar på Elisabeth Hagströms 
initiativ om lekpark-park till Nedervetil så att satsning på underhållet av befintliga parker prio-
riteras. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
__________ 
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146 §. 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 17.4 
- social- och hälsovårdsnämnden 25.4 
- styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservi-

ce 17.4 
- styrelsen för samkommunen Kvarnen 21.3 och 27.3 
- arbetsplatsmöte vid tillbyggnad och sanering av Kronoby hälsostation samt delsyn av 

tillbyggnaden 23.4 
- Nuckökommittén 19.4 
- marknadsföringsgruppen 17.4 
- Österbottens förbundslandskapsstyrelse 23.4 
- samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern 4.4 och 23.4 
- landskapsstyrelsen för Mellersta Österbottens förbund 16.4 och 23.4 samt landskaps-

fullmäktige 25.4 
- Österbottens avfallsnämnd 15.3 
- arbetsgruppen för planering av Sandbacka vårdcenter 11.4 och 2.5 

 
b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt mars 2012; sammanlagt 109 

personer eller 3,5 % av arbetskraften var utan arbete, av dessa var 16 under 25 år och 
47 över 50 år, 18 hade varit utan arbete över ett år, 28 var placerade med olika åtgärder 
och 23 arbetsplatser var lediga.  I förhållande till föregående månad har de arbetslösa 
minskat med hela 24 personer och jämfört med mars 2011 med 19 personer. I Jakob-
stadsregionen var arbetslöshetsprocenten 5,2 och i hela landet 9,3. 
 

c) Statistikcentralens befolkningsändringar mars 2012; befolkningen ökade under mars må-
nad med 8 personer då 8 är födda, 3 avlidit, 14 flyttat hit från andra kommuner och 11 
bort, 1 flyttat hit från utlandet och 1 emigrerat. Under januari-mars har befolkningen ökat 
med 2 personer då 19 är födda, 19 avlidit, 47 flyttat hit och 45 bort.  

 
d) Som en uppföljning På Äldrecentrum Österbottens projekt ”Hälsa och livskvalitet för äldre 

i Österbotten” har 6.3.2012 bildats Samarbetsgruppen för Svenska Österbottens Äldreråd 
vilket rådet vill meddela kommunstyrelserna. Äldre råden utser två deltagare per kommun 
till samarbetsorganet som inte har någon egen ekonomi. Uppgiften är att bevaka den äld-
re befolkningens intressen genom att utveckla och befästa samarbetet med att verka som 
referens- påtrycknings- och uppvaktningsorgan i frågor som faller under kommunala och 
statliga organ. 

 
e) Österbottens förbunds bemötanden till utlåtanden och anmärkningar gällande etappland-

skapsplan 1, förslag 2. 
 

f)     ELY-centralen ger kommunen möjlighet kommentera Oy Haldin & Rose Ab:s förslag till 
ändring av trafikeringsavtal 500714 så att turen Jakobstad-Karleby via Kronoby kl 5.50 
ändras till 5.20 med hänvisning till bestämmelserna om kör- och vilotider. Turen används 
i medeltal av en passagerare per dag. 
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g) Programmet för utvärdering av strukturreformen ARTTU, sammanställning av resultat 

från enkäter till kommuninvånare 2008 och 2011 gällande särprogrammet om språkliga 
konsekvenser. 

 
h) Mellersta Österbottens samkommuns för specialsjukvård och grundservice Kommunrun-

da kring verksamhet och nästa års budget hålls för Karleby och Kronoby fredagen den 18 
maj kl 9.00 i stadshuset i Karleby. 

 
i)  Justitieministeriets ger kommunerna möjlighet att senast 16.5 ge utlåtande om förslaget 

till förordning om utsökningsverkens verksamhetsställen. Enligt brevet skulle indragning-
en av verksamhetsställena i Kronoby, Malax, Närpes, Vörå och Nykarleby inte ha någon 
inverkan på tillgången på svenskspråkig service eftersom den tillhandahålls av verksam-
hetsställena i Vasa, Kristinestad, Karleby och Jakobstad som enligt förslaget ska beva-
ras. Vid verksamhetsställena som föreslås dras in finns ingen personal utan kundservi-
cen sköts redan nu av andra verksamhetsställen. Det huvudsakliga verksamhetsstället 
för utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten ska finnas i Vasa stad och 
filialer i städerna Jakobstad, Karleby och Kristinestad. 
 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom, punkten i) föranleder inga 
åtgärder. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
__________ 
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147 §. 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: 130-136,138-139, 143-145. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 129, 137, 140-142. 
 
 
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: 129, 137, 140-142. 
 
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. 
 
 


