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142 §. SAMKOMMUNER    Mellersta Österbottens samkommuns för  
  specialsjukvård och grundservice resultat 2012 
143 §. KOMMITTÉER     Utse medlem till arbetsgruppen för landskapsstafetten 
144 §. FONDER       Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns  
  allmännyttiga fond 
145 §. BIDRAG     Ansökan om verksamhetsbidrag;  
  Musikcafé After Eight rf 
146 §. PROJEKT    Integrering av flyktingar 
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  Terjärv. Ikraftträdande av kvarter 53 
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  Kerstin Myrskog 
151 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
152 §. KOMMUNSTYRELSEN        Information om social- och hälsovård samt  
  bemanningen vid Terjärv kommunbyrå 
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137 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 17 april 2013 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_______________ 
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138 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Bengt-Johan Skullbacka och Liane Byggmästar att justera protokol-
let. Protokollet justeras den 24 april. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Bengt-Johan Skullbacka och Liane Byggmästar till protokoll-
justerare. 
_______________ 
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139 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Stefan Högnabba önskar under § 152 Övriga ärenden informera styrelsen om social- och 
hälsovårdens verksamhet med betoning på ekonomin. 
Bengt-Johan Skullbacka vill att bemanningen på Terjärv kommunbyrå och byggnadsinspek-
tionen diskuteras. 
 
BESLUT: 
 
Frågorna tas upp under § 152. 
_______________ 
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140 §. 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 9.4 
- tekniska nämnden 10.4 
- bildningsnämnden 11.4 
- kultur- och fritidsnämnden 15.4 
- Nedervetil kommundelsnämnd 26.3 

 
 
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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141 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren; 
Kommunfullmäktiges möte hölls 18.4. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 
a)  VAL          Indelning i röstningsområden 

- meddelas magistraten 
 
b)  NÄMNDER   Pekka Saajorantas anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag 

- delges Saajoranta, finska skolsektionen, bildningsnämnden, Kronoby kommundels-
nämnd och bildningskansliet 
 

c)  REVISION    Val av OFR-samfund för revisionsperioden 2013-2016 
- delges revisionssamfundet, revisionsnämnden, Kronoby Elverk och kommunens 

dotterbolag.  
 

d)  DELGIVNINGSÄRENDEN 
     Elisabeth Hagström med fleres motion om bolagisering av Kronoby Elverk  

-  sänds till elverket för utlåtande. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 47/2013 
 
 
142 §.   SAMKOMMUNER    Mellersta Österbottens samkommuns för specialsjukvård och 

grundservice resultat 2012 

Kommundirektören: 
Enligt Kommunallagen § 23 mom. 2 använder kommunstyrelsen sin styrningsrätt som ägare 
dvs. ger personer som är representanter i olika samfunds förvaltningsorgan anvisningar om 
kommunens ställningstagande i ärenden som behandlas i dottersamfund, samkommuner 
och kommunens intressebolag. 
Budgetåret 2012 för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservi-
ce resulterade i ett bättre resultat än väntat. Efter många på varandra följande år med stora 
utgiftsökningar utmynnade räkenskapsåret i bara ungefär en procents ökning av de externa 
utgifterna. Även medlemskommunernas betalningsandelar hamnade efter en ökning med 7-8 
% tidigare år på en nivå under 3 %. 
Den 7 mars 2013 ordnades ett informationstillfälle om bokslut för kommunala ledare och då 
diskuterades bl.a. grunderna för och storleken på resultatet som återbärs till kommunerna. 
Från kommunledningens håll framfördes önskemål om att summan som återbärs skulle vara 
högre än den föreslagna 378 000 € p.g.a. samkommunens goda resultat. I samkommunens 
budget för 2012 bokfördes liksom under tidigare år ett resultatmål som motsvarar beloppet 
på lånens amorteringsplan. Denna princip har iakttagits under tidigare budget- och boksluts-
perioder då resultatet har gjort det möjligt. På grund av investeringsprogrammet har lånets 
amorteringsplan på några år vuxit från en halv till drygt en miljon euro. 
Styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice före-
slår att fullmäktige godkänner följande gällande behandlingen av resultatet för räkenskaps-
året 2012: 
Avdras avskrivningsdifferens 263 946,30 € 
Resultatavräknas från studie- och förströelsefond 64 118,69 € 
Överförs till studie- och förströelsefond 213 133,27 € 
Överförs överskott till eget fritt kapital 2 142 844 € 
Dessutom föreslår styrelsen att av överskottet resultatavräknas 378 000 € åt medlems- och 
avtalskommuner. 
Kommunerna inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är Finlands mest skuldskatta. 
Under de senaste två åren har kommunernas ekonomier utvecklats negativt, vilket beror på 
att utgiftsökningen inom specialsjukvården varit kraftigare än normalt. Nästan alla kommuner 
inom sjukvårdsdistriktet har gjort bokslut som uppvisar underskott.  
Sjukvårdsdistriktets resultat baserar sig på en överprissättning av tjänster och överprissätt-
ningen påverkar kommunens driftsresultat direkt. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen i Kronoby utövar sin styrningsrätt som ägare och ger anvisningar åt repre-
sentanterna i fullmäktige för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och 
grundservice att under behandlingen av resultatet för räkenskapsperioden 2012 föreslå att av 
överskottet resultatavräknas 1 000 000 euro åt medlems- och avtalskommuner samt att stö-
da förslaget. 
Kommunstyrelsen motiverar sitt förslag med att det i denna ekonomiska situation inte är mo-
tiverat att överföra sjukvårdsdistriktets skuld på kommunerna, utan rimligt är att avkorta sjuk-
vårdsdistriktets skuld i samma mån som kommunerna avkortar sina egna. 
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Under diskussionen föreslår Seppo Filppula att av överskottet överförs 378 000 € åt med-
lems- och avtalskommunerna enligt samkommunstyrelsens förslag. Sedan diskussionen av-
slutats konstaterade ordföranden att Filppulas förslag inte fått understöd och förfaller. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion godkänna förslaget. 
_______________ 
 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
22.4.2013 

 
 
Sida 
8/189 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

30.4.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 103/2013 
 
 
143 §. KOMMITTÉER    Utse medlem till arbetsgruppen för landskapsstafetten 

Kommunsekreteraren: 
Mellersta Österbottens förbund önskar att kommunerna senast 29.4 ger förslag till medlem-
mar i arbetsgruppen för landskapsstafetten. Uppdraget gäller för åren 2013-2016. 
Stefan Storvall som företrätt kommunen föregående mandatperioder är beredd fortsätta. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser Stefan Storvall till kommunens representant i arbetsgruppen för 
landskapsstafetten för åren 2013-2016. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 80/2013 
 
 
144 §.   FONDER      Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond 

Ekonomichefen: 
Avkastningen från Kronoby kommuns allmännyttiga fond för år 2012 uppgår till 1 701,21 €. 
Beloppet bildas genom dividender på aktier i Kesko Oyj och i Nordea Bank FDR samt av 
räntan på den del, som kommunen disponerat över. 
Enligt fondens stadgar ges 25 % av avkastningen eller 425,30 € till Folkhälsans lokalavdel-
ning i Kronoby, 25 % eller 425,30 € till Kronoby folkhögskola som stipendier till flickor enligt 
gällande stadgar och resten eller 850,61 € för yrkesutbildning.  
Till elever från Terjärv kommundel utdelas av totalbeloppet 24 % eller 408,29 €, 13 % eller 
221,16 € åt elever från Nedervetil kommundel och 13 % eller 221,16 € åt elever från Kronoby 
kommundel. Den del av avkastningen som utdelas för yrkesutbildning brukar utannonseras 
att sökas. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen utdelar 425,30 € till Folkhälsans lokalavdelning i Kronoby, 425,30 € till 
Kronoby folkhögskola som stipendier åt flickor. Återstående stipendiemedel om sammanlagt 
850,61 € anslås att sökas med en kort annons på anslagstavlan och Kronoby kommuns 
webbplats. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
____________   
 
Kst 22.4: 
Inom ansökningstiden har fyra ansökningar inkommit, alla från Kronoby kommundel, Bilaga 
1/144 § av 22.4.2013.       
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar stipendier ur allmännyttiga fonden, 55,30 € var till fyra studerande 
från Kronoby kommundel.  Då inga ansökningar inkommit varken från Nedervetil eller Terjärv 
överförs årets avkastning för dessa kommundelar till nästa år.       
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
 
 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 102/2013 
 
 
145 §. BIDRAG    Ansökan om verksamhetsbidrag; Musikcafé After Eight rf 

Kommunsekreteraren: 
Föreningen Musikcafé After Eight rf ansöker om 2 875,20 € i verksamhetsbidrag för ung-
domsverkstaden Liljas Växthus. Föreningen driver den gemensamma ungdomsverkstaden 
för kommunerna i Jakobstadsregionen. Liljas växthus består idag av verkstäderna Media 
Lab, Verkstad, Café och Kök. Målet med verksamheten är att erbjuda unga i åldern 16-29 
arbetspraktik inom olika områden. Genom att erbjuda en meningsfull sysselsättning vill före-
ningen uppmuntra ungdomarna till fortsatta studier eller arbete. Ungdomarna kommer till 
Liljas växthus via bl.a. arbets- och näringsbyrån, INTRO, social- och mentalvårdsbyrån, 
RETRO, det uppsökande ungdomsarbetet och olika skolor.  
Under år 2012 har totalt 71 ungdomar haft praktikplats på After Eight, av dessa var två kro-
nobybor.  96 ungdomar har under året fått stöd och handledning av uppsökande ungdoms-
arbetarna medan kortare kontakt skapts med 53 unga.   
Kronoby kommun har sedan 2009 varit med i det uppsökande ungdomsarbetet. Kostnaderna 
för detta uppgår 2013 till 3 486,06 €. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen avslår ansökan då årligt bidrag ges för uppsökande ungdomsverksamhet. 
Bidraget för 2013 är 3 486,06 €. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt omfatta förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 123/2012 
 
 
146 §. PROJEKT   Integrering av flyktingar 

Kst 22.4.2013: 
Kst 3.12.2012 § 311: 
Kst 15.10.2012 § 266: 
Kommunsekreteraren: 
Inrikesministeriet har beviljat medel för ett projekt för snabbare integrering av flyktingar i Jakobstads-
regionen för tiden 16.3.2012–30.6.2013. Projektets syfte är att 1) ordna 5 dagars kurser i samhällsori-
entering och hälsoinformation för personer över 15 år samt en dag för 12-14 åringar, 2) verka för ef-
fektivare och snabbare språkinlärning och 3) verka för integrering genom föreningsverksamhet. Av 
projektets kostnader om 155 331,39 € står EU för 50 % och kommunerna för andra hälften.   Kostna-
derna fördelas procentuellt mellan kommunerna enligt antalet kvotflyktingar så att vår kommuns andel 
blir 15 %, då vi har 25 flyktingar av sammanlagt 167 som kommit till nejden genom samarbetsnämn-
dens gemensamma satsning. Kostnaderna för Kronoby uppgår till 7 232,50 €.   
Det är möjligt att förlänga projektet med ett år till 30.6.2014 som behövs för att få till stånd fungerande 
modeller. Kostnaderna för förlängningen är sammanlagt 55 495 € som fördelas enligt samman princi-
per så att vår andel blir 4 162,15 €.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen deltar i projektet för snabbare integrering av flyktingar. Kostnaderna belastar Kst 
EU- och övriga projekt 2200-4473. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt remittera ärendet för komplettering med projektplan och mera detal-
jerad budget. 
__________ 
 
Kst 3.12.2012: 
Av projektplanerna som tillställts styrelsen framgår närmare beskrivningar och budgeter. Av bilaga 1 
framgår att kostnaderna för det första projektet ska vara 115,331,39 € och inte 155 331,39 som i 
nämndens beredning.  
Dagvårdschef Carina Ahlström, kommunens medlem i den regionala arbetsgruppen för flyktingmotta-
gande, är närvarande under frågans behandling.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen deltar i projektet för snabbare integrering av flyktingar. Kostnaderna belastar Kst 
EU- och övriga projekt 2200-4473. 
 
Carina Ahlström var närvarande under frågans behandling och svarade på de frågor som ställdes. 
Under diskussionen föreslår Marina Furubacka att kommunen inte deltar i projektet då mycket i vår 
kommun görs på egen hand. Om möjligt köps de delar och tjänster vi behöver som den post-arrival 
undervisning afghanerna deltog i i somras. Peter Albäck stöder förslaget. Sedan diskussionen avslu-
tats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår 
att den görs med namnupprop så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den 
som stöder Furubackas förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 2 ja-röster 
(Byggmästar, Lindgren), 6 nej-röster (Albäck, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr) och 
1 nedlagd (Dahlvik). 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att inte delta i projektet för snabbare integrering av flykting-
ar. 
__________  
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Kst 22.4.2013: 
Kommundirektören: 
Integreringen av flyktingarna fortgår programenligt. Kronoby kommuns kostnader skulle 
emellertid bli på en klart lägre nivå om Kronoby fattar beslut om att ingå i projektet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen torde fatta beslut om att delta i projektet och dess fortsättning. 
  
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt remittera frågan för vidare bered-
ning. Dagvårdschefen kallas till mötet för ytterligare information. 
_______________ 
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Dnr: KST 96/2013 
 
 
147 §.   UTLÅTANDE    Karleby stads anhållan om utlåtande; förslag till byggnadsordning 

Kommunsekreteraren: 
Karleby stad begär utlåtande om förslaget till byggnadsordning senast den 30 april. 
Planläggaren och byggnadsinspektören kommer före mötet att gå igenom förslaget och 
eventuella anmärkningar delges under ärendets behandling. 
  
Kommundirektören meddelade på mötet att planläggaren och byggnadsinspektören gått ige-
nom förslaget och har inget att anmärka över det. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har inget att anmärka över Karleby stads förslag till byggnadsordning. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 5/2012 
 
 
148 §.    PLANER        Ändring och utvidgning av detaljplanen för Lyttsbacka, Terjärv       

Ikraftträdande av kvarter 53 

Planläggaren: 
Kommunfullmäktige godkände ändring och utvidgning av detaljplanen för Södra Lyttsbacka 
16.2.2012 § 4. Under besvärstiden hade ett besvär inlämnats till förvaltningsdomstolen i 
Vasa. Besväret som inlämnades var begränsat till att gälla en tomt i kv. 53 och framgår av 
Bilaga 1/148 § av 22.4.2013.  
Med stöd av MBL 201 § beslöt kommunstyrelsen 2.4.2012 § 104 att detaljplanen för Södra 
Lyttsbacka,Terjärv, träder i kraft förutom på det område som berörs av besvär, kvarter 53. 
 
Förvaltningsdomstolen har 15.3.2013 avslagit besväret gällande kvarter 53 och inget över-
klagande har skett till högsta förvaltningsdomstolen så detaljplanen för kvarter 53 kan nu få 
laga kraft. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för kvarter 53 i detaljplanen för Södra Lyttsbacka, 
Terjärv, träder i kraft i och med detta beslut. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 104/2013 
 
 
149 §.    VÄGAR      Utlåtande om Närings-, trafik- och miljöcentralens Plan för väghållningen 

2013-2017 

Tekniska nämnden 10.4.2013 § 37: 
Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur inom NTM centralen för Södra Österbotten har sänt sin 
Plan för väghållningen och trafiken 2013-2017  till kommunerna. 
Synpunkter på planen kan ges senast 14.6.2013. Kommunens utlåtande torde ges av kommunstyrel-
sen. 
Av följebrev, Bilaga 1/149 § av 22.4.2013, framgår även var planen finns på webbsidorna och där 
finns möjlighet att bekanta sig med planen i sin helhet. 
Vägprojekt som är aktuella under år 2013 framgår av kartan, Bilaga 2/149 § av 22.4.2013. Enda pro-
jekt som ingår på vårt område är beläggning av RV-13.  
Av planen framgår även att anslagen för grundförbättring av enskilda vägar har radikalt minskat. År 
2012 kunde beviljas bidrag för 27 vägar inom centralens område. I år vet vi att 12 vägar fick bidrag. 
 
Kan konstateras att NTM-centralens plan är avvikande från det normala eftersom den inte innehåller 
ett enda projekt för kommande år. Orsaken är att anslagen inte räcker till för att påbörja och utföra nya 
projekt.  
 
I kommunens utlåtande senaste åren har förts fram följande projekt: 

- förlängningen av lättrafikleden på lv 7430 till Granöby. (Verkställes av kommunen) 
- ett beslut på planering av Regionväg 748 utgående från alternativ 0+ borde fås 

igång.Planeringen skulle i huvudsak bekostas av kommunen och regionen. 
- utredning av lättare åtgärder för Stamväg 63 borde göras gemensamt med NTM-

centralen.  
- planering av lättrafikled längs lv 17959 till Hopsala. 
- mindre trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafiksäkerhetsplanen från 2008 borde beaktas av 

NTM–centralen.  
- Småbönders/Stonic 

 
För planeringen av Regionväg 748 Flygfältsvägen har inte hittats möjlighet att få igång planeringen 
tillsvidare. 
Borde poängteras planeringen av Hopsala korsningen och underfart där i samband med att åtgärds-
plan för E-8 Vasa till Uleåborg är aktuell. 
Åtgärder för att göra korsningen mellan RV-13 och Regionväg 748 trafiksäkrare borde planeras. 
 
Det verkar hopplöst att utgående från nuvarande anslag och politik få igång vägprojekt med statlig 
finansiering. Politikerna borde inse att fungerande vägnät är en förutsättning för att hålla landsbygden 
levande.  
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
Tekniska nämnden ger förslag till utlåtande utgående från ovanstående. 
 
 
BESLUT: 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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Kst 22.4.2013: 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
 
Kommunstyrelsen omfattar tekniska nämndens förslag till utlåtande. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt tekniska nämndens förslag. 
Förutom ovannämnda projekt påtalas att i samband med beläggningen av riksväg 13 
borde retardationsfiler byggas vid infarterna till Murick, Viitavesi och Terjärv centrum. 
Kommunstyrelsen konstaterar att vinterunderhållet på de mindre vägarna borde för-
bättras. 
_______________ 
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Dnr: KST 92/2013 
 
 
150 §.   TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Meddelande om pensionering; Kerstin Myrskog 

Kommundirektören: 
Kommunsekreterare Kerstin Myrskog har den 20 mars skriftligt meddelat att hon kommer att 
ansöka om ålderspension från 1.8.2013 och därmed avgå från sin tjänst. 
Kommunsekreteraren är vald av kommunfullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan § 45 bör 
beslut om upphörande av anställning fattas enligt gällande lagstiftning, som i detta fall är 
anställande myndighet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen meddelar kommunfullmäktige 
att            kommunsekreterare Kerstin Myrskog avgår från sin tjänst från och med den 1 

augusti 2013. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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151 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Optima samkommunstyrelse och –fullmäktige 26.3 
- Svenska Österbottens förbunds för utbildning och kultur samkommunstämma 3.4 

 
b) Kommundirektör Annika Kapps inbjudan till vänortskamp mellan Nuckö och Kronoby 

25–28.7 
 

c) Socialombudsman Helinä Jokitalo/Centria Yrkeshögskolas utredning 2012 för Karleby, 
Kronoby och Grundservicerörelsen Jyta gällande klientens ställning inom socialvården. 
Av sammanlagt 82 kontakter kom 3 från Kronoby. 

 
d) Social- och patientombudsman Helinä Jokitalo/Centria Yrkeshögskola utredning 2012 

för social- och hälsovården i Karleby och Kronoby. Under 2012 kom 109 kontakttagan-
de från Karleby och Kronoby (ej uppdelat per kommun), varav 47 gällde andra organi-
sationer i hälsovården (MÖCS, OYS och privata vårdtjänster), 62 gällde social- och 
hälsovårdstjänster i de båda kommunerna. Av dessa var 74 % nya kunder. Kontakter-
na gällde mest (87 %) missnöje med tjänster, 13 % av dem gällde informationsbehov 
om patienternas ställning och rättigheter. 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 

 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. 
_______________ 
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Dnr: KST 107/2013 

152 §.   KOMMUNSTYRELSEN     Information om social- och hälsovård, samt bemanningen 
vid Terjärv kommunbyrå 

Kommunsekreteraren: 
Stefan Högnabba, ledamot i social- och hälsovårdsnämnden, informerade om det ekonomis-
ka läget inom sektorn. Han visade rapporter över kostnaderna för januari-mars 2013 samt en 
uppskattning för resten av året. Han informerade även om andra aktuella saker.  
Under diskussionen efterlystes en strategi för social- och hälsovården och vem som ska göra 
den. På fullmäktigemötet i maj ska en utvärdering av 2012 behandlas, eventuellt kunde hela 
mandatperioden analyseras. Kommundirektören bereder frågan till nästa styrelsemöte. 
 
Bengt-Johan Skullbacka uttryckte bekymmer över det förändrade läget på kommunbyrån i 
Terjärv då byggnadsinspektionens kanslist kommer att avgå med pension och byråns kans-
list på heltid ska sköta båda uppgifterna. Kommundirektören redogjorde för situationen och 
omfördelningen av arbetsuppgifter.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Diskussionerna antecknas för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_______________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer:139, 141-142, 146-147, 149-152. 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 140, 143-145, 148. 
 
 
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: 140, 143-145, 148. 
 
 
 
 
 
 
 
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.



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
22.4.2013 

 
 
Sida 
8/202 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

30.4.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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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