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Ordförande 
 
 
Bernt Storbacka 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Carola Stolpe-Fagernäs, tf. ekonomichef 
 

Sammanträdestid Måndagen den 21 oktober 2013, kl. 18.00 
 

Sammanträdesplats Ådalens skola                          
Före mötet förevisas skolans utrymmen av rektor Tom Forsström. 
Samling på skolans södra parkering.  
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nummer 
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259 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
260 §. PROTOKOLLJUSTERARE 
261 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
262 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
263 §. PROJEKT    Concordias anhållan om bidrag för marknadsföring av   
  flygstationen 
264 §. BUDGET 2013     Anhållan om tilläggsanslag 2013 för social- och  
  hälsovården 
265 §. FÖRVALTNING      Anmälan till finansministeriet om utredningsområde i  
  anslutning till kommunstrukturreformen 
266 §. BORGEN    Förnyande av borgen för Pensionärshemsföreningen i  
  Nedervetil rf 
267 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Val av kommunsekreterare 
268 §. SKATTER      Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2014 
269 §. SKATTER      Fastställa inkomstskattegräns för år 2014 
270 §. TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT Lättrafikregleringar längs LV 748 
271 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ; avyttring av  
  skogsskiften 
272 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
273 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
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259 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 16 oktober 2013 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_______________ 
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260 §. PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Seppo Filppula och Bertel Riippa att justera protokollet. Protokollet 
justeras den 23 oktober 2013. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Seppo Filppula och Bertel Riippa till protokolljusterare. 
_______________ 
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261 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes enhälligt. 
_______________ 
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262 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Kanslisekreteraren: 
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 möte har tillställts kommunstyrelsen: 
 

- bildningsnämnden, 1.10.2013 
- miljönämnden, 1.10.2013  

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 179/2013 
 
 
263 §.   PROJEKT   Concordias anhållan om bidrag för marknadsföring av  flygstationen 

Tf ekonomichefen: 
Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab ansöker om 20 250 € i mark-
nadsföringsstöd som används för att trygga och säkra verksamheten vid Kronoby flyg-
fält. 
 
 
KD:S FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsen beviljar Concordia marknadsföringsstöd 20 250 € för Kronoby flyg-
fält. 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 175/2013 
 
 
264 §. BUDGET 2013    Anhållan om tilläggsanslag 2013 för social- och hälsovården 

Kommundirektören: 
Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har begärt utlåtande av Kronoby kommun 
gällande överskridningsrätt för budgeten 2013.  
 
Utlåtande: 
Kronoby kommun konstaterar att utgiftsökningen under årets första åtta månader för sektorn 
uppgår till 7,4 %, vilket är långt över vad kommunernas ekonomiska bas erbjuder resurser 
för. Ökningen från föregående år uppgår till 1 miljon euro. Ökningen ligger i huvudsak inom 
specialsjukvården. 
 
Kronoby kommun avger som utlåtande att integreringen av specialsjukvården är en förut-
sättning för att kostnadseffektiva och vårdmässigt motiverade vårdkedjor kan skapas och att 
situationen där de behovsrelaterade vårdkostnaderna är de hösta i landet kräver att värd-
kommunen Karleby stad vidtar bestående och proaktiva åtgärder för att skapa ekonomisk 
balans i vårdarbetet inom samarbetsområdet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att fullmäktige godkänner ovan nämnda utlåtande.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att fullmäktige godkänner ovan nämnda utlåtande.  
_________________ 
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Dnr: KST 178/2013 
 
265 §.   FÖRVALTNING     Anmälan till finansministeriet om utredningsområde i anslutning 

till kommunstrukturreformen 

Kommundirektören: 
Enligt 4 b § i kommunstrukturlagen (1698/2009) ska en kommun tillsammans med andra 
kommuner i enlighet med utredningskriterierna i kommunstrukturlagen utreda en kommun-
sammanslagning som uppfyller förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen enligt 
4 §. En kommun ska enligt 4 h § i kommunstrukturlagen senast den 30 november 2013 an-
mäla till ministeriet med vilken eller vilka kommuner den utreder en kommunsammanslagning 
i enlighet med 4 b §. 
 

En kommun ska enligt finansministeriets förordning (694/2013) förmedla uppgifterna om ut-
redningsområdet till finansministeriet via en enkät som ministeriet utarbetat. Kommunen ska 
lämna in uppgifterna om utredningsområdet genom att besvara den bifogade webropol-
enkäten. Webropolsvaret som getts till enkäten utgör samtidigt kommunens anmälan om 
utredningsområdet. Kommunens svar ska basera sig på ett fullmäktigebeslut.   
  

Kommunen ska i enlighet med 4 h § i kommunstrukturlagen anmäla sitt utredningsområde 
före den 30 november 2013. Eftersom den utsatta dagen är en lördag, kan anmälningarna 
lämnas in under den första efterföljande vardagen, dvs. senast måndagen den 2 december 
2013 kl. 16.15.  
  

Kommunernas anmälningar om utredningsområdena ska utnyttjas då regeringen bedömer 
framskridningen med kommunreformen i slutet av 2013. Finansministeriet bedömer dessut-
om på basis av uppgifterna om avvikelser ska beviljas från de utredningsområden som ut-
redningsgrunderna visar, och om man ska genomföra några särskilda kommunindelningsut-
redningar inom utredningsområdena. 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 
 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att Kronoby kommun anmäler till finansministeriet att kommunen har för avsikt att 

ta del i två utredningsområdesutredningar, det vill säga Karlebyregionens och 
Jakobstadsregionens utredningsområden enligt överenskommelser inom re-
spektive områden.  

 
 

Under diskussionen i styrelsen föreslår Elisabeth Hagström att kommunen deltar i två utred-
ningar, en utredning med Karleby stad och en utredning med Jakobstadsregionen. Förslaget 
stöds av Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka och Seppo Filppula.  
 
Bertel Riippa föreslår att Kronoby kommun bör delta i två utredningar Jakobstadsregionens, 
Kronoby kommuns och Karleby stads samgång till en storkommun eller en storstad (trilling-
stad) som är tvåspråkig med två förvaltningsspråk. Förslaget vann inte understöd och förföll. 
 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att det görs genom namnupprop så att den som stöder 
kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Elisabeth Hagströms förslag rös-
tar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Skullbacka, 
Storbacka) och 6 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Filppula, Hagström, Hongell, Riippa). Styrel-
sen beslöt omfatta Hagströms förslag. 
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BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att Kronoby kommun anmäler till finansministeriet att kommunen har för av-

sikt att ta del i två utredningsområdesutredningar, det vill säga Karleby 
stads och Jakobstadsregionens utredningsområden enligt överenskom-
melser inom respektive områden. 

_________________  
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Dnr: KST 174/2013 
 
 
266 §. BORGEN   Förnyande av borgen för Pensionärshemsföreningen i Nedervetil rf 

Tf ekonomichefen: 
Statskontoret/Statens bostadsfond meddelar 30.9.2013 att det har gått tio år 13.1.2014 sen 
Kronoby kommun gav borgen för Pensionärshemsföreningen i Nedervetil rf. Kommunfull-
mäktige beviljade 13.11.2003 § 67 Pensionärshemsföreningen i Nedervetil rf borgen för 
446 900 € på lån nummer 1400 0000000077 från Statskontoret.  Eftersom det snart förflutit 
10 år sedan Kronoby kommun utfärdade borgensförbindelsen kommer Statskontoret att av-
bryta den ifall den inte förlängs. Enligt förvaltningsstadgans 10 § godkänner kommunstyrel-
sen avbrytande av preskriptionstid för borgensförbindelser. 
 
KD:S FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsen förlänger preskriptionstiden för ovan nämnda borgen med 10 år. 
Beslutet meddelas statskontoret. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 162/2013 
 
 
267 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Val av kommunsekreterare 

Kommundirektören: 
Tjänsten som kommunsekreterare är vakant då tidigare innehavaren Kerstin Myrskog har 
avgått med pension.  Inom allmänna förvaltningen har genom pensioneringar (3 st.) och be-
viljande av sökt avsked (1 st.) personalsituationen ändrats märkbart under innevarande år. 
Genom omorganisering och nya befattningsbeskrivningar har och kommer arbetsuppgifterna 
i viss utsträckning att förändras. 
Kommunsekreterartjänsten är i en central roll för att skapa en fungerande allmän förvaltning, 
effektiv personaladministration och aktiv informationsverksamhet i Kronoby kommun.  
Tjänsten som kommunsekreterare lediganslogs 22.9 genom annons i Österbottens Tidning, 
Vasabladet och Keskipohjanmaa, på kommunens officiella anslagstavla, via Arbets- och när-
ingsbyrån och kommunens egen webbsida.  Ansökningstiden pågick till 11.10.2013. 
Inom ansökningstiden inkom 10 ansökningar, en ansökan inkom 14.10. Fullständiga ansök-
ningshandlingar finns till påseende vid sammanträdet. Fyra av de sökande har kallats till in-
tervju före styrelsens möte. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att bland de sökande väljs innehavare av tjänsten som kommunsekreterare. 
 
 
Under diskussionen i styrelsen konstaterades att tio ansökningar inkommit inom utsatt tid. En 
ansökan inkom efter att ansökningstiden gått ut och togs därför inte i beaktande. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att bland de sökande väljs innehavare av tjänsten som kommunsekreterare. 
_________________ 
 
Carola Stolpe-Fagernäs meddelade jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
Kommundirektören utsågs till sekreterare vid behandlingen av denna paragraf. 
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Dnr: KST 183/2013 
 
 
268 §. SKATTER     Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2014 

Tf ekonomichefen: 
Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäk-
tige årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de 
i lagen fastställda procentgränserna samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskat-
tesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradel 
procents noggrannhet. Fastighetsskattesatserna för skatteåret 2014 ska meddelas 
Skatteförvaltningen senast måndagen den 18 november 2013. 
Från år 2010 höjdes minimi- och maximigränserna för fastighetsskatteprocentsatserna. 
Gränserna för fastighetsskatterna år 2014 är följande: 
 
Kommunfullmäktige bestämmer (11, 12 och 12 b § i fastighetsskattelagen) 

- Allmän fastighetsskattesats 0,60-1,35 % 
- Skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnad 0,32-0,75 % 
- I de kommuner som nämns i 12 b § av fastighetsskattelagen är nedre gränsen 

för obebyggda byggplatser den allmänna skatteprocenten som bestäms av 
kommunfullmäktige + 1,00 %. Procenten kan dock högst vara 3,00 % 

 
Kommunfullmäktige kan bestämma (12 a, 13, 13 a och 14 § i fastighetsskattelagen) 

- Skattesatsen för obebyggda byggplatser är 1,00-3,00 % 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 

kan bestämmas så att den inom procentgränserna på 0,60-1,35 % kan vara 
högst 0,60 procentenheter högre än den procentsats som tillämpas på byggna-
der som används i huvudsak för stadigvarande bostadsbruk 

- Fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund är 0,00-1,35 % 
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 0,60-2,85 % 

 
År 1993 togs fastighetsskatten i bruk. I Kronoby infördes från år 2003 skatt för obe-
byggda byggplatser på 1,00 %. År 2006 höjdes första gången i Kronoby kommun den 
allmänna fastighetsskattesatsen samt skatten för andra bostadsbyggnader än stadig-
varande bostäder. Från år 2006 ändrades även lagen om fastighetsskatt för vatten- 
och vindkraftverk då gränsen höjdes från 1,40 % till 2,50 % ifall kraftverkets märkeffekt 
var lägst 10 megavoltampere. För kraftverk under nämnda märkeffekt tillämpas den 
allmänna fastighetsskatteprocenten. För vattenkraftverk som finns i vår kommun är 
megavoltampere 7,5 varför debitering för vattenkraftverkets del är enligt den allmänna 
fastighetsskatteprocenten. År 2012 erhöll kommunen 1 069 185 € i fastighetsskatt och 
för år 2013 är det debiterade beloppet 1 092 969 €. År 2013 är fastighetsskatteprocen-
ten i Kronoby kommun fastställda till följande, inom parentes medeltalet i landet: 
 

- Allmän fastighetsskattesats 0,75 % (0,92 %) 
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,45 % (0,41 %) 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 

1,05 % (1,03 %) 
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,50 % 
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % 
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,50 % 
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För år 2014 föreslås skattesatser höjas enligt följande: 
- Allmän fastighetsskattesats 0,85 % 
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 % 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 

1,15 % 
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,60 % 
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % 
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 % 

Med höjningen beräknas fastighetsskatteinkomsterna öka med cirka 206 000 €. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2014 enligt   
 följande: 

- Allmän fastighetsskattesats 0,85 % 
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 % 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 

1,15 % 
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 1,60 % 
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % 
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 % 

 
 
Under diskussionen i styrelsen föreslår Bengt-Johan Skullbacka skattesatser enligt följande: 

-  allmänna fastighetsskattesatsen 0,80 %  
-  skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 % 
-  skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder 1,10 %  
-  skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,0 %.  

Elisabeth Hagström stöder förslaget.  
 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att det görs genom namnupprop så att den som stöder 
kommundirektörens förslag rösta ”ja” och den som stöder Bengt-Johan Skullbackas förslag 
röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Byggmästar, Filppula, 
Storbacka) och 6 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Riippa, Skullbacka).  
Styrelsen beslöt omfatta Skullbackas förslag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2014 enligt   
 följande: 

- Allmän fastighetsskattesats 0,80 % 
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,50 % 
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bo-

städer 1,10 % 
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00 % 
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % 
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 % 

_________________ 
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Dnr: KST 182/2013 
 
 
269 §. SKATTER     Fastställa inkomstskattegräns för år 2014 

Tf ekonomichefen: 
Inkomstskattesatsen för skatteåret 2014 ska meddelas Skatteförvaltningen senast månda-
gen 18 november 2013. Om en kommun inte har meddelat inom den utsatta tiden används 
skattesatsen för år 2013 vid förskottsuppbörden 2014. Inkomstskattesatsen ska anges med 
en fjärdedel procents noggrannhet. Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren 
1994-1997 varit 19,0  % och för åren 1998-2013 19,5 %. Då avdragen beaktas beräknas 
kommunens effektiva skattegrad till 13,21 % år 2013. 
För år 2013 är den genomsnittliga inkomstskattesatsen för landets kommuner 19,38 % och 
för Österbotten 19,95 %. Innevarande år är den högsta skattesatsen i landet 21,75 % och 
den tillämpas av fyra kommuner (2 kommuner år 2012). Den lägsta skattesatsen som tilläm-
pas i två kommuner är 16,25 % (2 kommuner år 2012). Den vanligaste inkomstskattesatsen 
är i år 20,0 % och den tillämpas i 46 kommuner (54 kommuner år 2012).  
Budgetförslaget för år 2014 som framläggs för behandling utgår från en ökning av skattepro-
centsatsen med 0,5 % -enheter till 20,0 %. En höjning av kommunens skattesats med 0,5 % 
-enheter skulle innebära en ökning av kommunens kommunalskatt med cirka 474 000 €.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att kommunens skattesats för år 2014 fastställs till 20,0 % 
  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att kommunens skattesats för år 2014 fastställs till 20,0 % 
_______________ 
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Dnr: KST 181/2013 
 
 
270 §. TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT Lättrafikregleringar längs LV 748 

Tekniska nämnden 16.10.2013 
En lösning av trafiksäkerhetsproblemen längs Lv 748 Flygfältsvägen har varit aktuellt sedan början av 
1990. År 2004 gjordes en åtgärdsutredning för vägavsnittet Rv-8 till Flygfältet. 
Åtgärdsutredningen utfördes i samarbete mellan Vasa vägdistrikt och Kronoby kommun med anlitande 
av Oy Talentek Ab som konsult. Åtgärdsutredningen bekostades av vägverket. 
I åtgärdsutredningen utreddes 3 st. alternativ: 

- Alt 0+ förbättring av nuvarande väg med skild lättrafikled. 
- Alt 1 ny sträckning förbi Påras. 
- Alt 2 helt ny vägsträckning 

Det har med dagens vägpolitik visat sig orealistiskt med nya vägsträckningar. Tekniska nämnden har 
senast den 13.4.2011 konstaterat att planeringen av Flygfältsvägen bör fås igång och att planeringen 
kan utgå ifrån lösningar enligt alternativ 0 +  i åtgärdsutredningen från 2004. 
Kommunen har haft som strävan att få igång planeringen som ett regionalt projekt men detta har inte 
varit möjligt. 
En underhandling med ELY-centralen ( fd. vägverket ) hölls den 20.8 och det framkom klart att staten 
inte kommer med i finansieringen av planeringen. Ely-centralen kan göra upp förslag till ett plane-
ringsavtal där man ger kommunen rätt att utföra planeringen. Ely-centralen förbinder sig att stå för 
markinlösen och vägförrättningskostnader samt även att övertaga underhållet. 
Förslag till planeringsavtal fogas som Bilaga 1/270 § av 21.10.2013. 
Kommunen har kontaktat konsultbyrån Ramboll Finland Oy angående uppgörande av vägplanen. 
Oy Talentek Ab har uppgått i Ramboll och det skulle vara samma ansvarsperson som svarade för 
åtgärdsutredningen Mikko Uljas som  skulle ansvara för vägplaneringen. 
En direkt upphandling är i detta fall motiverad när man fortsätter med ett påbörjat arbete och det är ett 
fåtal konsultbyråer i landet som godkännes av Ely-centralen. 
Ramboll har givit en offert för skede 1 av planeringen. Anbudet fogas som Bilaga 2/270 § av 
21.10.2013. 
Kostnaderna för skede 1 beräknas till 9 300 €. 
Kostnaderna för skede 2 innefattande vägplan och entreprenadhandlingar som kunde bli aktuellt nästa 
år uppskattas till ca 40 000 € . 
Av årets anslag för trafiksäkerhetsprojekt blir ca 10 000 € outnyttjat när Granöbyprojektet nu är klart . 
I gällande ekonomiplan ingår 40 000 € 2014 för planering av LV 748. 
 
T. CHEF:S FÖRSLAG: 
Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att planeringsavtal tecknas med Ely-centralen angående pla-
nering av LV 748 och att avtal om planering av skede 1 tecknas med Ramboll Finland Oy. 
_______________ 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen omfattar tekniska chefens förslag och upptar i budgetförslaget för 2014 
anslag för skede 2. För år 2013 anslås medel ur trafiksäkerhetsprojektanslaget. Beslutet 
meddelas ekonomikontoret och tekniska nämnden för verkställighet. 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 152/2013 
 
 
271 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ; avyttring av skogsskiften 

Tekniska chefen: 
Bengt-Johan Skullbacka har inlämnat följande initiativ till kommunstyrelsen 19.08.2013: 
 
Undertecknad anser att kommunstyrelsen bör utreda ifall det är ekonomiskt vettigt för kommunen att 
bedriva skogsbruk. Marknadspriset på skogsmark är mycket högt för närvarande och det råder ” sälja-
rens marknad” därför kunde det vara förnuftigt att avyttra enhetliga skogsskiften, som ej kan användas 
för annat ändamål. 
 
Tekniska nämnden har under våren erhållit en uppdaterad skogsbruksplan. Skogsbrukspla-
nen har uppgjorts av skogsvårdsföreningen Österbotten. 
Planen sträcker sig mellan åren 2013 till 2022 och omfattar totalt 359 ha varav skogsmark 
315,2 ha. 
Enligt plan kan det totala virkesuttaget under 10 årsperioden vara 10 483 m3 eller i medeltal 
1 048 m3 / år. Se sammanställning enligt Bilaga 1 och 2/271 § av 21.10.2013.  
Kommunens skog ingår i tekniska nämndens driftsbudget. Skötseln handhas av tekniska 
kansliet genom anlitande av skogsvårdsföreningens tjänster. Tekniska nämnden har årligen 
budgeterat med inkomster av virkesförsäljning mellan 20… 30 000 €. 
Avverkningar och skötsel har tillsvidare skett utgående från gammal skogsbruksplan från 
1991. 
Kan konstateras att skötseln inte varit betungande för tekniska kansliet. 
Att märka är att skogsmarken består av ett 50-tal olika lägenheter. Det överlägset största 
skiftet är det såkallade Kolam skiftet vid Langjärv som består av 261 ha växtlig skogsmark 
och tillväxten 1167 m3/ år och avverkningsmängd per år ca 937 m3 . 
Av övriga lägenheter är det näst största beläget vid Mjöträskvägen och omfattar 10 ha. 
   
Enligt senast publicerad statistik januari–juni över skogsmarksaffärer i Österbotten var det för 
95 affärer en medelstorlek på 11,6 ha och ett medelpris på 2 866 €/ ha. Prisnivån hade stigit 
11 %. 
 
Med dagens räntenivå torde det inte vara lönsamt för kommunen att avyttra sin skog utan det 
borde även för Kronoby kommun vara vettigt att äga lite skog. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Som svar på initiativet konstaterar kommunstyrelsen att kommunens innehav av skog är 
ekonomiskt och skogsbruksmässigt motiverad och att en avverkning enligt plan ger en stabil 
och hållbar avkastning som också på sikt är ekonomiskt att föredra framom en avyttring. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och meddelar tekniska nämnden att den nyli-
gen uppgjorda skogsbruksplanen följs och att de brådskande åtgärder som är före-
slagna i skogsbruksplanen verkställs omedelbart. 
_______________ 
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272 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
 - Mellersta Österbottens förbund, förbundsstyrelse, 2.10.2013 
 - Kvarnbo daghem, arbetsplatsmöte, 3.10.2013 
 - Sandbacka vårdcenter renovering och omändring, arbetsplatsmöte, 3.10.2013 
 - Nedervetil idrottsplan grundförbättring, arbetsplatsmöte, 4.10.2013 
 - Sandbacka vårdcenters byggnadskommitté, 9.10.2013 
 - Social- och hälsovårdsnämnden, 9.10.2013 
 
b)  Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för augusti 2013; sammanlagt 

141 personer eller 4,4 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete, av dessa var 21 
personer under 25 år och 53 personer över 50 år, 24 personer hade varit utan arbete över 
ett år, 21 personer var placerade med olika åtgärder och 7 arbetsplatser var lediga.  I för-
hållande till föregående månad har antalet arbetslösa minskat med 50 personer och jäm-
fört med augusti 2012 har antalet arbetslösa ökat med 7 personer. I Jakobstadsregionen 
var arbetslösheten 6,2 % och i hela landet 11,1 %.  

 
c)  Stadsfullmäktige i Karleby stad har godkänt revidering av byggnadsordning. Kommunsty-

relsen gav utlåtande 22.4.2013, § 147. 
 
d)  Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion förslår Maija Juola och Josefine Ådahl-

Dahlnäs som medlemmar i arbetsgruppen för upphandling av städ- och matservice inom 
social- och hälsovård i Kronoby kommun. 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivingsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
_______________ 
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273 §. 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: 259 – 262, 264-265, 267-269, 271-272 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 263, 266, 270 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
Paragrafer: 
 
 
 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:                  Vasa förvaltningsdomstol 
                   PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
                   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. 
 
 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi

