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75 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 13 februari 2013 och tillställts samtliga 
medlemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_______________ 
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76 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Bengt-Johan Skullbacka och Liane Byggmästar att justera protokol-
let. Protokollet justeras den 20 februari. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Bengt-Johan Skullbacka och Liane Byggmästar till protokoll-
justerare.  
_______________ 
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77 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kommunsekreteraren: 
Seppo Filppula föreslog att föredragningslistan kompletteras med en paragraf om förslag till 
val av medlemmar till social- och hälsovårdsnämnden och svenska sektionen. 
 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan kompletteras med § 90 Förslag till medlemmar i social- och häl-
sovårdsnämnden och svenska sektionen. 
_______________ 
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78 §. 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 5.2 
- bildningsnämnden 7.2 
- svenska skolsektionen 7.2 
- kultur- och fritidsnämnden 7.2 
- Nedervetil kommundelsnämnd 16.1 

 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_______________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
18.2.2013 

 
 
Sida 
4/101 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

26.2.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 73/2013 
 
 
79 §.  NÄMNDER     Förslag till medlem och ersättare i miljöhälsovårdsnämnden 2013-2016 

Kommunsekreteraren: 
Karleby stad begär kommunernas förslag till medlem och ersättare i miljöhälsovårdsnämn-
den inom Mellersta Österbottens samarbetsområde för åren 2013-2016. 
Kommunfullmäktige beslöt 10.12.2009 § 103 ingå samarbetsavtal med Karleby stad om ord-
nande av miljö- och hälsoskyddet i Mellersta Österbotten.  
Parter i samarbetet är Karleby och Kannus städer samt Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, 
Perho, Toholampi och Vetil kommuner. 
Karleby stadsfullmäktige tillsätter miljöhälsovårdsnämnden för sin mandatperiod. Nämnden 
har 9 medlemmar. Parternas fullmäktige utser medlemmarna i samnämnden så att Karleby 
stad har fyra medlemmar och de övriga avtalskommunerna fem medlemmar. De övriga av-
talsslutande kommunernas ordinarie medlem i nämnden väljs med rotationsprincip. För varje 
medlem utses en personlig ersättare, som kan vara från en annan kommun än den ordinarie 
medlemmen. Nämndens ordförande är en av Karleby stads förtroendevalda. De kommuner, 
som inte har någon ordinarie medlem under ifrågavarande period har en ersättare som har 
närvaro- och yttranderätt vid nämndens möten. Övriga ersättare deltar i mötena när den or-
dinarie medlemmen har förhinder. 
  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att  kommunfullmäktige ger förslag på en medlem och en ersättare till miljöhälso-

vårdsnämnden inom Mellersta Österbottens samarbetsområde för åren 2013-
2016.  

 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 68/2013 
 
 
80 §.  NÄMNDER      Val av ersättare i direktionen för familjerådgivningen i Jakobstadsregio-

nen 2013-2014 

Kommunsekreteraren: 
Kommunen och kyrkliga samfälligheten har 2001 godkänt ett avtal om familjerådgivningsar-
bete, som Pedersörenejdens kyrkliga samfälligheter upprätthåller för verksamhetsområdet i 
Pedersöre prosteri.  
Verksamheten vid familjerådgivningen i Jakobstadsregionen leds av en direktion med åtta 
medlemmar och personliga ersättare, vilka väljs för två år i sänder. 
Familjerådgivningen uppmanar de kommunala och kyrkliga förtroendeorganen att utse sina 
representanter till direktionen för 2013-2014, så att fullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga 
samfällighet kan tillsätta direktionen, vilket sker i slutet av februari. 
En medlem och suppleant skall utses av Kronoby kommun och kyrkliga samfälligheten. Re-
presentanterna för kommunerna skall vara medlemmar i en evangelisk-luthersk församling 
som finns på kommunens område. 
Samfälligheten och kommunen har turvis nominerat ordinarie medlem och ersättare. Inkom-
mande mandatperiod bör kyrkliga samfälligheten föreslå ordinarie medlem och kommunen 
ersättare.  Ann-Marie Granholm har under åren 2011-2012 varit ordinarie medlem och An-
ders Store hennes ersättare. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser ersättare i direktionen för familjerådgivningen i Jakobstadsregionen 
för åren 2013-2014. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg enhälligt Ann-Marie Granholm till ersättare i direktionen för 
familjerådgivningen i Jakobstadsregionen för åren 2013-2014. 
_______________ 
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Dnr: KST 69/2013 
 
 
81 §. NÄMNDER   Utse äldre råd 2013-2014 

Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadgan § 103 utser kommunstyrelsen ett äldre råd med fem medlemmar 
med personliga ersättare. Tre medlemmar och deras ersättare skall utses på förslag av pen-
sionärernas egna sammanslutningar i kommunen. 
Äldre rådet kan ta initiativ om åtgärder som främjar service och utveckling särskilt för den 
äldre befolkningen. Det kan även fungera som remissinstans vid behandlingen av budget 
och ekonomiplan samt vid frågor som är angelägna för den äldre befolkningen. 
Från och med år 2011 har äldre rådet avdelats ett eget budgetanslag om 5 000 € i första 
hand avsett för ordnande av en friskvårdsdag. 
Kommunsekreteraren har fungerat som rådets sekreterare. 
Vid val skall iakttas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Mandatperioden är 2 år. 
 
De tre pensionärsföreningarna har på begäran föreslagit att följande väljs till äldre rådet: 
Kronoby Pensionärer rf:                Elisabeth Björkfors med Maj-Britt Näse som ersättare   
Nedervetil Pensionärsklubb rf:     Holger Ahlskog med Inger Björk som ersättare 
Terjärv pensionärer r.f.:                Anita Forsbacka med Harry Byskata som ersättare           
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser äldre råd för åren 2013-2014 bestående av fem medlemmar och fem 
personliga ersättare, varav tre medlemmar och tre ersättare representerar pensionärsföre-
ningarna enligt ovannämnda förslag samt att styrelsen bland medlemmarna utser ordförande 
och vice ordförande för samma tid. 
Därtill utses en företrädare och ersättare till styrelsens representant i rådet. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg äldre råd för åren 2013-2014 bestående av: 
Elisabeth Björkfors      ersättare       Maj-Britt Näse 
Holger Ahlskog    ”    Inger Björk 
Anita Forsbacka   ”       Harry Byskata 
Sune Krokfors   ”                                         Bertel Björkqvist   
Nils-Anders Granvik    ”                                         Guy Storbacka       
 
Till ordförande utsågs Sune Krokfors och till vice ordförande Nils-Anders Granvik. 
Till styrelsens representant i äldre rådet utsågs Liane Byggmästar med Bertel Riippa 
som ersättare. 
_______________ 
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Dnr: KST 52/2013 
 
 
82 §. NÄMNDER  Utvärderingsgrupp för servicen inom social- och hälsovården  

Kommundirektören: 
Enligt § 3 i Kronoby kommuns förvaltningsstadga utser fullmäktige bland sina medlemmar en 
utvärderingsgrupp med 9 medlemmar varav 2 bör ingå i social- och hälsovårdsnämnden. 
Denna arbetsgrupp avger utlåtande om servicens innehåll och omfattning inom samarbets-
området. 
Då den kommunstyrelse som utsetts av fullmäktige består av 8 fullmäktigeledamöter och då 
kommunstyrelsen dessutom är resultatansvarig för social- och hälsovården och då omstruk-
tureringen av vårdsektorn under denna fullmäktigeperiod är ett av de viktigaste nationella 
projekten (kommunreformen + SOTE-reformen) finns det anledning att överväga en lösning 
där ingen särskild utvärderingsgrupp tillsätts utan att med beaktande av ovanstående, full-
mäktige besluter att kommunstyrelsen påförs de uppgifter och det ansvar som anges i för-
valtningsstadgan § 3 mom. 2 om utvärderingsgrupp. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att  en utvärderingsgrupp utses. 
 
 
Under diskussionen konstaterades att om styrelsen bildar stommen i utvärderingsgruppen 
skulle kontinuitet finnas, beredningen fungera och information fås till och med på varje styrel-
semöte om behov finns. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion omfatta förslaget och föreslår för 
fullmäktige 
att  en utvärderingsgrupp för servicen inom social- och hälsovården utses. 
________________ 
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Dnr: KST 67/2013 
 
 
83 §. BUDGET 2013    Anslag för firande av veterandagen 

Kommunsekreteraren: 
Den nationella veterandagen firas i år för tjugosjunde gången lördagen den 27 april.  Mottot 
för årets veterandag är ”Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte”. Huvudfesten ordnas i 
Jyväskylä. 
Finlands kommunförbund och den nationella huvudkommittén för veterandagen önskar att 
landets kommuner medverkar i firandet av dagen, genom att ordna olika begivenheter och 
evenemang. 
 
Veteranfester har i vår kommun ordnats sedan 1989, för vilka kommunfullmäktige av sina 
dispositionsmedel beviljat anslag för firandet. Festen har ordnats turvis i kommundelarna. 
Årets fest hålls på Terjärv skola lördagen den 27 april kl. 14.00. Festtalare är Peter Fager-
näs.   
Trots att det glesnar i veteranleden ser dessa med tacksamhet att veteranfester ordnas i 
kommunen.  De största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och 
annonsering. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira vete-

randagen 2013. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
________________ 
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Dnr: KST 140/2012 
 
 
84 §.    FÖRVALTNING    Finansministeriets anhållan om utlåtande; utkast till kommunstruk-

turlag 

Kommundirektören: 
Finansministeriet har i en skrivelse 22.11.2012 begärt utlåtande över utkast till en revidering 
av gällande kommunindelningslag. 
Utlåtanden sänds senast 7.3.2013 till finansministeriet och bör behandlas på fullmäktigemöte 
på grund av ärendets viktiga karaktär. 
 
Kronoby kommun har i ett utlåtande granskat förslagen till de viktigaste ändringarna ur kom-
munens synpunkt sett. 
Allmänt måste konstateras att det är ytterst olyckligt att vid den tidpunkt då utlåtande om 
kommunstrukturlagen skall ges ingen kunskap och information finns tillgänglig om hur social- 
och hälsovårdsfrågan skall ordnas. En reform av vårdsektorn och den vertikala integreringen 
av vårdhierarkierna som ingår som en bärande tanke i regeringsprogrammet är av helt avgö-
rande betydelse för hur en stor del av den kommunala tjänsteproduktionen (c. 60 % av den) 
skall fungera. Att denna fråga ännu är öppen gör det näst intill omöjligt att ta ställning till hur 
säkrandet av social- och hälsovårdsservicen skall ske utgående från förslaget till kommun-
strukturlag.  
Social- och hälsovårdsministeriets slutrapport från servicestrukturgruppen 11.1.2013 erbju-
der heller inga lösningar på dessa frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  Kronoby kommun avger ett utlåtande som kommentar till de viktigaste ändringsför-

slagen samtidigt som fullmäktige konstaterar  
att  ordnandet av social- och hälsovården och den vertikala integrationen av vårdsek-

torn har högsta prioritet och att de föreslagna ändringarna i kommunstrukturlagen 
inte erbjuder realistiska lösningar i denna fråga, då inga sådana kommuner som 
kan åta sig ensamt ansvar i denna fråga kommer att bildas. 

 
 
 
Under styrelsens behandling av frågan föreslår Mikaela Dahlbacka att ärendet remitteras för 
att utlåtandet ska förtydligas och motsvara det som efterfrågats. Då Tapani Myllymäki stöder 
förslaget om remittering konstaterar ordföranden att behandlingen bör avbrytas. Han föreslår 
att omröstning förrättas så att den som stöder fortsatt behandling röstar ”ja” och den som 
stöder remittering röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 5 ja-röster (Bygg-
mästar, Forsander, Hongell, Skullbacka, Storbacka) och 4 nej-röster (Dahlbacka, Filppula, 
Myllymäki, Riippa). Behandlingen fortsatte. 
Vid genomgången av förslaget till utlåtande föreslår Tapani Myllymäki att sista stycket på 
första sidan som gäller konsekvenser för Borgå stift utgår. Förslaget fick inte understöd och 
förföll. Beslöts enhälligt att sista kursiva satsen under § 4b Utredningsskyldighet tas bort. 
Tidpunkten gällande sammanslagningsunderstöd i 41 § rättas till 1.4.2014. Sista stycket un-
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der Social- och hälsovårdsuppgifterna markeras med svärtad text. Inget utlåtande ges om § 
33 Skyltar och ortnamn samt kollektivtrafik.  
Utlåtandet rättas enligt detta och föreläggs fullmäktige för behandling. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  Kronoby kommun avger ett utlåtande som kommentar till de viktigaste änd-

ringsförslagen samtidigt som fullmäktige konstaterar  
att  ordnandet av social- och hälsovården och den vertikala integrationen av 

vårdsektorn har högsta prioritet och att de föreslagna ändringarna i kom-
munstrukturlagen inte erbjuder realistiska lösningar i denna fråga, då inga 
sådana kommuner som kan åta sig ensamt ansvar i denna fråga kommer att 
bildas. 

________________ 
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Dnr: KST 72/2013 
 
 
85 §.   MILJÖFRÅGOR    Regionförvaltningsverkets delgivning av ansökan; Djupsjöbacka 

vattenkraftverk 

Kommunsekreteraren 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ger kommunstyrelsen möjlighet att framfö-
ra påminnelser och yrkanden över Oy Herrfors Ab:s ansökan om förlängning av tiden för 
byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk.  
Västra Finlands miljötillståndsverk beviljade 14.4.2004 Oy Forsen Ab tillstånd för byggande 
av vattenkraftverk i Kronoby å. Regionförvaltningsverket har 8.2.2011 förlängt tiden med tre 
år så att byggnadsarbetena ska påbörjas senast 17.2.2013 och slutföras senast 17.2.2015.  
Oy Forsen Ab:s vattenkraftprojekt med där tillhörande fastigheter, vattenrättigheter, konstruk-
tioner och tillstånd har 30.12.2011 övergått i Oy Herrfors Ab:s ägo. Nuvarande tillståndsäga-
re anhåller om förlängning med två år för inledande av byggnadsarbetena och två år för slut-
förande av arbetet. Bolaget behöver den ansökta förlängningstiden för att slutföra förvärvet 
och för att kunna uppdatera de tekniska planerna och allsidigt utvärdera projektet. 
Miljönämnden behandlar frågan 19.2. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot Oy Herrfors Ab:s ansökan om förlängd tid för 
påbörjande och slutförande av byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
________________ 
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Dnr: KST 75/2013 
 
 
86 §. FASTIGHETER   Köp av fastighet för Kvarnbo daghem 

Tekniska chefen: 
I årets investeringsbudget ingår ett anslag på 600 000 € för planering och renovering av dag-
vårdsutrymmen vid Biskops kvarn inklusive inlösen av fastigheten. Vardera planeåren 2014 
och 2015 ingår  anslag 200 000 € för inredande av dagvårdsutrymmen inklusive gårdsplan 
och lekutrymmen. 
Kommunen hyr genom hyresavtal under tiden 1.7.2012 – 30.6.2013 tillfälliga utrymmen på 
ca 200 m2 för dagvårdsverksamheten i affärsfastigheten för att avhjälpa den akuta bristen på 
dagvårdsplatser. 
I dagens läge inryms 18 barn i de tillfälliga utrymmena. Utrymmena har fungerat bra och det 
finns möjlighet att bekanta sig med utrymmena om det sker från morgonen eller på eftermid-
dagen. 
På hela affärsfastigheten gjordes en konditionsgranskning innan de tillfälliga utrymmena 
iordningsställdes. 
Affärsfastigheten är byggd i trä år 1992 och omfattar en total våningsyta på ca 760 m2. 
För att klargöra användningsmöjligheterna av fastigheten för dagvårdens behov har i samråd 
med användarna uppgjorts skissritningar.   
Enligt skissritningarna kunde inrymmas 4 avdelningar + personal- och gemensamma utrym-
men som fyller dagens krav och normer. 
Skede 1 skulle innefatta 2 avdelningar 12+12 platser för barn under 3 år + utdelningskök och 
personalutrymmen eller totalt ca 300 m2. 
Skede 2 och 3 skulle omfatta 2 avdelningar på 21+21 platser för barn över 3 år. 
Totalt kunde i Kvarnbo inrymmas 66 platser vilket skulle möjliggöra en koncentrerad verk-
samhet samt att vi skulle komma ifrån bristen på dagvårdsutrymmen och även kunna komma 
bort från upphyrda utrymmen.  
Detaljplaneringen av utrymmena inleds efter att köpet av fastigheten är klart. 
  
Vid fortsatta underhandlingar med Biskops har det visat sig möjligt att även inlösa torkbygg-
naden inklusive dess tomt. För att få en väl och fungerande tomtmiljö borde slutmålet vara 
att torken rivs. 
Torken med ingående silor skulle utannonseras för rivning och borttransport vid lämplig tid-
punkt. 
 
Av flygbild av området framgår läget år 2009. 
 
Av områdeskarta framgår en preliminär plan på disposition av tomten med trafik- och lekom-
råden. En styrka vid planeringen av området är att lägenheten 7:66 som idag är grönområde 
ägs av kommunen och kunde utnyttjas som lekområde.  
Biskops har förbehållit sig rätt att kvarstå som ägare till den gamla kvarnbyggnaden som väl 
passar in i miljön. Kvarnbyggnaden skulle närmast bevaras för museiändamål och möjlig 
caféverksamhet 
Lagerbyggnaden byggd 1992 med en total våningsyta på 1 200 m2 (isolerad del 160 m2) 
skulle inköpas skilt med tomt för Kronoby Elverks behov. Ett skilt köp motiveras med smidi-
gare möjlighet till styckning av tomten. 
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KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  köpa de tomtområden om ca 6 200 m2 med tillhörande byggnader samt anslut-

ningar  på  de  villkor som  framgår av köpebrevsutkast för en köpesumma av 
300 000 €. 

 
 
 
Seppo Filppula anmälde jäv och var inte närvarande under frågans behandling. 
 
 
Ärendet diskuterades ingående. Under behandlingen föreslog Bertel Riippa, understödd av 
Tapani Myllymäki att ärendet remitteras för att gravationsbevis ska kunna skaffas. Diskus-
sionen avbröts för att utreda om förslaget vinner understöd, vilket gjordes med namnupprop 
så att den som stödde fortsatt behandling röstade ”ja” och den som stödde remittering rösta-
de ”nej”. Då vid omröstningen avgavs 5 ja-röster (Byggmästar, Forsander, Hongell, Skull-
backa, Storbacka) och 3 nej-röster (Dahlbacka, Myllymäki, Riippa) fortsatte behandlingen. 
Påpekades att i köpebrevet borde intas en text om att säljaren bör låta undersöka marken 
gällande föroreningar och stå för eventuella saneringskostnader. Vid fullmäktiges behandling 
bör gravationsbevis finnas att tillgå. Punkten gällande elanslutning och sommarvattenledning 
under Övriga villkor bör förtydligas för vattenledning och avlopp.  
 
BESLUT: 
 
 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  köpa de tomtområden om ca 6 200 m2 med tillhörande byggnader samt an-

slutningar på de villkor som framgår av köpebrevsutkastet för en köpe-
summa av 300 000 €, 

att gravationsbevis bör finnas tillgängligt på mötet, 
att punkten gällande sommarvattenledning och avlopp bör förtydligas och   
att  köpebrevet kompletteras med ett villkor om att säljaren bör stå för markun-

dersökning och eventuella saneringskostnader. 
 
Bertel Riippa reserverade sig mot beslutet och inlämnade före justeringen en skriftlig reser-
vation, Bilaga 1/86 av 18.2.2013. 
_______________ 
 
 






benita.frojdo
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Dnr: KST 76/2013 
 
 
87 §. FASTIGHETER     Köp av lagerhall inklusive tomt för Kronoby Elverks behov 

Tekniska chefen: 
Ab Biskops Kvarn Oy erbjöd till salu under fjolåret både affärsfastigheten och en kall lager-
byggnad. 
Den kalla lagerbyggnaden omfattar totalt 1 200 m2 samt innehåller en isolerad del på 160 m2. 
Lagerbyggnaden är byggd 1992 och framför hallen finns en asfaltbelagd plan. 
Då kommunen etablerar dagvårdsverksamhet på sin del av tomten skulle Kronoby Elverk 
vara en säker och minimalt störande användare av lagerbyggnaden. 
Elverket har behov av kalla lagerutrymmen för att kunna upplagra material och utrustning 
under tak. 
Elverket disponerar idag över lagerutrymmen med en andel av 50 % i en lagerbyggnad vid 
avloppsreningsverket. Kronoby Vatten och Avlopp Ab som disponerar över 25 % av lager-
byggnaden är även i behov av lagerutrymmen varför Kronoby Vatten och Avlopp Ab skulle 
inlösa elverkets andel för 30 000 € och få allt under tak. 
Räddningsverkets oljeskyddslager disponerar över återstående 25 % vid reningsverket. 
 
Elverket skulle erlägga 100 000 € för lagerhallen inklusive tomt som kommunen köper in av 
Ab Biskops Kvarn Oy. 
Elverket har i investeringsbudgeten 2013 budgeterat 70 000 € netto för lagerhall. 
Vid bestämmande av tomtens storlek har beaktats behov av trafikområden samt att elverket 
kan inhägna sin tomt med staket. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  köpa för Kronoby Elverks räkning de tomtområden ca 5 300 m2 med tillhörande 

lagerbyggnad samt villkor som framgår av köpebrevsutkast för en köpesumma 
av 100 000 €. Elverket erlägger köpesumman direkt åt säljaren. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 70/2013 
 
88 §.   MOTIONER OCH INITIATIV    Utredning över motioner och initiativ väckta 2012 

Kommunsekreteraren: 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5 skall kommunstyrelsen varje år före ut-
gången av februari månad till fullmäktige framlägga förteckning över de motioner, som väckts 
av fullmäktigemedlemmar, men som fullmäktige inte slutligt behandlat. Samtidigt skall kom-
munstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan kon-
statera vilka motioner som är slutbehandlade. 
Enligt förvaltningsstadgan § 109 skall kommunstyrelsen årligen före utgången av februari 
månad framlägga för fullmäktige en förteckning också över initiativ om den kommunala verk-
samheten, som kommuninvånare tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om 
de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt notera 
vilka initiativ som slutbehandlats.  
 
Ifjol inlämnades inga initiativ från kommuninvånare. 
 
Under år 2012 har följande tre motioner inlämnats:  
1. Bernt Storbacka m.fl. 22.3.2012 :   

Vidtagande av åtgärder mot verkställande av en enkätundersökning gällande kom-
munens inriktning. 
Frågan bordlagd i styrelsen 2.4.2012 § 109 och 7.5.2012 § 143. Styrelsen beslöt 
21.5.2012 § 158 begära kommunförbundets utlåtande över enkäten och att mellan-
rapport ges åt fullmäktige. Fullmäktige antecknade 14.6.2012 § 46 ärendet för känne-
dom och överförde motionen till styrelsen för fortsatt beredning. Den diskuterades på 
aftonskolan efter mötet.  Kommunstyrelsen antecknade 25.6.2012 fullmäktiges be-
handling och konstaterade att motionen behandlas på nytt. Den bordlades ånyo av 
styrelsen 3.9.2012 § 239 och har inte tagits upp sedan dess. Sedan en enkät kring en 
kommunindelningsutredning gjordes i september har motionen inte mera någon bety-
delse och kunde därför förklaras färdigbehandlad.  
 

2. Liane Byggmästar m.fl 13.9.2012:     
Begäran om att revisionsnämnden undersöker lagligheten i beslutsgången gällande 
verkställande av enkät till alla röstberättigade i Kronoby. 
Motionen besvarad i fullmäktige 15.11.2012 § 64.  

   
3. Peter Albäck m.fl 15.11.2012:     

Tillsättande av arbetsgrupp för att utreda kommunreformens följder och medlemskap i 
Mellersta Österbottens eller Österbottens förbund. 

 Motionen besvarad i fullmäktige 17.1.2013 § 37. 
 
Från tidigare år finns inga obesvarade motioner. 
 
KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att     utredningen över motioner väckta 2012 motioner antecknas för kännedom och 

konstaterar  
att        Bernt Storbackas med fleres motion inte mera är aktuell. 
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
________________ 
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89 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

-  miljöhälsovårdsnämnden 5.2 
-  samkommunens för affärsverket norra Finlands laboratorier samkommunstämma 

5.12.2012 
-   social- och hälsovårdsnämnden 6.2 
-    Nuckökommittéen 11.2 

 
b) Nytt undertecknat grundavtal för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjuk-

vård och grundservice, godkänt i fullmäktige 13.12.2012  
 

c) Margita Backman har 4.2.2013 meddelat att hon inte är beredd fortsätta som godeman 
vid fastighetsförrättningar, enligt fullmäktiges beslut 17.1.2013 § 24. Då sammanlagt 
elva godemän valdes föranleder meddelandet inga åtgärder  

 
d) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ger styrelsen möjlighet ge utlåtande 

över Oy Ahlskog Leather Ab:s miljötillståndsansökan. Miljönämnden ger 19.2 utlåtande 
i ärendet.  

 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. Punkt c) meddelas fullmäk-
tige för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
________________ 
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Dnr: KST 10/2013 
 
 
90 §.  NÄMNDER    Förslag till medlemmar i Karleby social- och hälsovårdsnämnd samt 

svenska sektionen för 2013-2016; ny behandling 

Kfge 17.1.2013 § 10: 
Kst 7.1.2013, § 13: 
Kommunsekreteraren: 
Enligt samarbetsavtalet mellan Karleby och Kronoby om ordnande av social- och hälsovårdstjänster, 
som godkändes av fullmäktige 25.9.2008, ansvarar Karleby stad för förvaltningen av samarbetet. För 
organiseringen har bildats en gemensam social- och hälsovårdsnämnd och en produktionsorganisa-
tion som lyder under nämnden. Den gemensamma nämnden hör organisatoriskt till Karleby stad som 
är värdkommun för samarbetet. 
Karleby stadsfullmäktige tillsätter den gemensamma nämnden för sin mandatperiod. Den har under 
första mandatperioden 2009-2012 haft femton ledamöter men kommer nu att bestå av 12 medlemmar 
och lika många personliga ersättare.  Kronoby kommun har fortsättningsvis två (2) ledamöter och två 
personliga ersättare i nämnden. 
 
Under den gemensamma nämnden lyder en av stadsfullmäktige utsedd svenskspråkig sektion som 
har till uppgift att övervaka och bidra till att språklagen följs och att kunderna betjänas på sitt eget mo-
dersmål inom den gemensamma nämndens område. 
Sektionen har åtta (8) ledamöter, fyra (4) från Karleby och fyra (4) från Kronoby. Ledamöterna från 
Kronoby utses på förslag av Kronoby kommun.  Ordföranden ska vara ledamot i den gemensamma 
nämnden. Sektionens ordförande utses turvis från Karleby och Kronoby för en tvåårsperiod. 
Detta innebär att åtminstone en av ledamöterna i sektionen bör sitta i den gemensamma nämnden för 
att kravet på ordförande från Kronoby åren 2015-2016 skall kunna uppfyllas. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår 
att  kommunfullmäktige ger förslag på två medlemmar och två personliga ersättare till den 

gemensamma nämnden för social- och hälsovård inom Karleby samarbetsområde för 
mandatperioden 2013-2016, 

att  kommunfullmäktige ger förslag på fyra medlemmar och fyra personliga ersättare till den 
svenskspråkiga sektionen för mandatperioden 2013-2016 och 

att            kommunfullmäktige ger förslag på viceordförande i den svenskspråkiga sektionen för 
åren 2013-2014 och ordförande för åren 2015-2016. 

 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
__________ 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt till medlemmar i den gemensamma nämnden för social- och hälsovård 
inom Karleby samarbetsområde för åren 2013-2016 föreslå: 
Sixten Dalvik                  ersättare Nina Hansén 
Stefan Högnabba  ” Tuula Forsander 
 
Kommunfullmäktige beslöt föreslå följande fyra medlemmar och fyra personliga ersättare till den 
svenskspråkiga sektionen för mandatperioden 2013 – 2016: 
Sixten Dalvik                 ersättare Nina Hansén 
Stefan Högnabba  ” Tuula Forsander 
Liane Byggmästar  ” Seppo Filppula 
Leena Furubacka  ” Carita Hahtokari  
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Kommunfullmäktige beslöt enhälligt föreslå Sixten Dalvik till vice ordförande i den svenskspråkiga 
sektionen för åren 2013-2014 och till ordförande för åren 2015-2016. 
____________ 
Kst 18.2: 
 
Stadsstyrelsen i Karleby har 31.1.2013 meddelat att fullmäktige 21.1 bordlagt ärendet då 
kommunfullmäktiges i Kronoby förslag inte stämmer med kommunallagens krav på könskvo-
tering. De politiska grupperna i Karleby har i sina förhandlingar utgått ifrån, att  Kronoby före-
slår en man och en kvinna som ordinarie medlemmar.  Också bland ersättarna till svenska 
sektionen bör könskvoten uppfyllas. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att  kommunfullmäktige ger förslag på två medlemmar och två personliga ersättare 

till den gemensamma nämnden för social- och hälsovård inom Karleby samar-
betsområde för mandatperioden 2013-2016, 

att  kommunfullmäktige ger förslag på fyra medlemmar och fyra personliga ersätta-
re till den svenskspråkiga sektionen för mandatperioden 2013-2016, så att 
könskvoteringen beaktas i båda fallen och 

att            kommunfullmäktige ger förslag på viceordförande i den svenskspråkiga sektio-
nen för åren 2013-2014 och ordförande för åren 2015-2016. 

 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
______________ 
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Dnr: KST 77/2013 
 
 
91 §.     KOMMUNSTYRELSEN       Utse kursdeltagare och intern skolning 

Kommunsekreteraren: 
Liane Byggmästar meddelade att hon är intresserad av att delta i kommunförbundets kurs i 
Vasa 21.3.2013 om juridiken kring det kommunala beslutsfattandet. Deltagaravgiften är 150 
€/person exkl. moms och i den ingår utbildning, kursmaterial, lunch och kaffe. 
Kommundirektören informerade om aktuella frågor kring uppdatering av strategiplanen och 
intern skolning för fullmäktige. Han önskade att fullmäktige- och styrelsepresidierna diskute-
rar skolningen, som gärna kunde ordnas i samband med fullmäktiges möten.  Fullmäktige-
ordföranden föreslog att presidierna, kommundirektören och kommunsekreteraren diskuterar 
frågan före nästa styrelsemöte måndagen den 4 mars kl 17.00, som omfattades. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser Liane Byggmästar att delta i juridikkurs i Vasa. 
Kommunstyrelsen antecknar informationen om planerad skolning för kännedom. Presidierna 
diskuterar frågan 4.3.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände 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: 79, 82-90 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 78, 80,81. 
 
 
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: 78, 80,81. 
 
 
 
 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:                  Vasa förvaltningsdomstol 
                   PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
                   Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
Kommunalbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:  
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 

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

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