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164 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 29 maj 2013 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_____________ 
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165 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Seppo Filppula och Elisabeth Hagström att justera protokollet. Pro-
tokollet justeras den 5 juni 2013.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Harry Öst och Elisabeth Hagström till protokolljusterare. 
_____________ 
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166 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Bertel Riippa föreslår att § 167 Nämnders protokoll behandlas sist i föredragningslistan. 
 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes enhälligt enligt den föreslagna ändringen. 
_____________ 
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167 §. 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 7.5.2013 
- miljönämnden 7.5.2013 
- tekniska nämnden 15.5.2013 
- bildningsnämnden 23.5.2013 

 
 

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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168 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kommunsekreteraren. 
Kommunfullmäktiges möte hölls 16.5.2013 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 
a) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD    Utvärdering av social- och hälsovårdssamarbetet 

för perioden 2009-2012 
 
- Delges nämnden och äldre rådet 

 
b) TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR      Meddelande om pensionering;  
  Kerstin Myrskog 
 
- Delges Myrskog 
 
c) DELGIVNINGSÄRENDEN 
 
-  Elisabeth Hagström med fleres motion om byggande av ett effektiverat serviceboen-

de i Nedervetil i kommunal regi bereds inom centralförvaltningen 
 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 119/2013 
 
169 §. BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänna ramar 

Tf ekonomichefen: 
För resultaträkningen och driftsbudgeten har utarbetats förslag till ramar för år 2014. Vid 
uppgörandet av förslaget har bokslutet för 2012, kommunens ekonomiplan, innevarande års 
dispositionsplan samt kommunförbundets och finansministeriets prognoser använts. Kom-
munens totala skatteinkomster ökade från år 2011 till 2012 med 2,4 %, av vilka kommunal-
skatten ökade med 5,1 %. Skatterna i ramförslaget grundar sig på kommunförbundets skat-
teprognos för Kronoby av 24.4.2013. År 2013 skulle skatterna enligt prognoserna stiga med 
0,9 % från år 2012 och till 2014 förutspås en ökning med 4,6 %. Ramförslaget bygger på 
kommunens nuvarande skatteprocent 19,5 %. Statsandelarna baserar sig på Kommunför-
bundets kommunvisa beräkningar. 
I ramförslaget för resultaträkningen uppgår verksamhetsbidraget till -38 095 617 €, årsbidra-
get till -218 917 € och räkenskapsperiodens resultat till -1 148 917 €. Årsbidraget och resulta-
tet är positivare än i ekonomiplanen. I ramen har utgåtts från att elverket ger en avkastning 
på 190 000 € eller samma belopp som för innevarande år. Balanseringskravet uppfylls då i 
kommunens balansräkning (inkl. elverket) per 31.12.2012 finns ett ackumulerat överskott på 
3 762 255 €. 
I förslaget till ramar för driften finns ett nettobelopp om 38 095 617 € att fördela mellan sekto-
rerna. 
Vid jämförelse med nettoutgifterna i dispositionsplanen för 2013 är det belopp som delats i 
ramförslaget 557 300 € större eller en ökning med 1,48 %. Sektorernas utgifter och inkoms-
ter har i kommunens ramförslag utgått från en ökning med 1,4 % från dispositionsplanen för 
2013. 
För driftens planeår 2015-2016 har som tidigare inga speciella ramar utarbetats. Som beräk-
ningsdirektiv till nämnderna är förslaget en förhöjning med 1,5 % mellan åren. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att till grund för beräkning av anslag i driftshushållningen och resultaträkningen 

används beloppen enligt förslagen till riktgivande ramar 2014 i bilagorna varav 
driftsökningen är 1,48 % från dispositionsplanen 2013, 

att för driftshushållningens ekonomiplaneår 2015-2016 räknas en 1,5 % förhöjning 
mellan åren och 

att avkastningskravet för affärsverket Kronoby Elverk fastslås till 190 000 € i bud-
geten 2014. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att till grund för beräkning av anslag i driftshushållningen och resultaträk-

ningen används beloppen enligt förslagen till riktgivande ramar 2014 i 
bilagorna varav driftsökningen är 1,48 % från dispositionsplanen 2013, 

att för driftshushållningens ekonomiplaneår 2015-2016 räknas en 1,5 % för-
höjning mellan åren och 

att avkastningskravet för affärsverket Kronoby Elverk fastslås till 190 000 € i 
budgeten 2014. 

_________________  
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Dnr: KST 125/2013 
 
 
170 §. BORGEN Avbrytande av preskriptionstid; Kronoby Energiandelslag 

Tf ekonomichefen: 
Nordea Bank Finland Abp meddelar 24.5.2013 att Kronoby kommuns borgen för Kronoby 
Energiandelslags lån förfaller 5.8.2013. Kommunfullmäktige beviljade 12.6.2003 47 § Krono-
by Energiandelslag borgen för 80 000 € på lån nummer 106520 - 6127407 i Nordea Bank 
Finland Abp. Lånetiden var på 15 år. Eftersom det snart förflutit 10 år sedan Kronoby kom-
mun utfärdade borgensförbindelsen kommer Nordea Bank Abp att avbryta den ifall den inte 
förlängs. Enligt förvaltningsstadgans 10 § godkänner kommunstyrelsen avbrytande av pre-
skriptionstid för borgensförbindelser. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner avbrytande av preskriptionstiden för ovan nämnda borgen och 
bekräftelsen på att avbrott av preskriptionen har mottagits undertecknas. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 114/2013 
 
 
171 §. LÅN      Upptagande av budgetlån 

Tf ekonomichefen: 
För ett nytt budgetlån, som finns godkänt i budgeten år 2013 på 4 702 917 euro, har offert på 
ett belopp av 4 000 000 euro begärts av penninginrättningar. Inlämningstid senast 27.5.2013. 
Givna anbud har öppnats och förtecknats på det sätt som framgår av protokollet, Bilaga 
1/171 § av 3.6.2013. 
I de erhållna offerterna erbjuds lån med olika räntealternativ. Räntenivån har under en rätt 
lång tid varit låg och vid en jämförelse av marginalerna i de nu givna offerterna med offerter-
na givna 2012 har en del penninginrättningar fortsättningsvis höjt sina marginaler. Det bud-
getlån kommunen upptog år 2012 hos Kommunfinans bands vid fast ränta för hela lånetiden 
på 10 år. Den slutliga räntan för lånet blev 2,23 %, inklusive marginal på 0,75 %. 
Under en längre tid har lånetiden för de lån kommunen upptagit varit på 10 år. Kortare tid än 
så blir betungande för kommunens likviditet, då amorteringsraterna blir rätt stora. Per 
31.12.2012 är den långfristiga lånestockens fördelning för kommunen 86,28 % med fast rän-
ta och 13,72 % med rörlig ränta. Upptas det nya lånet med fast ränta blir låneandelen med 
fast ränta 89,84 % och med rörlig ränta 10,16 %. Upptas lånet med rörlig ränta blir andelen 
med rörlig ränta 36,09 % och med fast ränta 63,91 %. Medelräntan för verkligt erlagda räntor 
under år 2012 för kommunens långfristiga lån utgjorde per 31.12.2012 2,83 % (år 2011 2,34 
%). Beaktas även ränteperiodiseringen per 31.12.2012 uppgår ränteprocenten för år 2012 till 
3,28 % (år 2011 2,94 %). 
Efter en genomgång av de givna alternativen bedöms i rådande konjunkturläge Kommunfi-
nans alternativ på ett lån på 10 år med fast ränta för hela lånetiden vara det förmånligaste 
alternativet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen upptar hos Kommunfinans ett tioårigt budgetlån på 4 000 000 euro med 
fast ränta under hela lånetiden. Ränteindikationen för denna lånetyp var 22.5.2013 1,989 % 
p.a. inklusive marginal om 0,85 %. Lånets slutliga ränta fastställs två targetbankdagar före 
lånet lyfts.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen besluter enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 115/2013 
 
 
172 §. KOLLEKTIVTRAFIK Regionbiljettens pris 

Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsen fastställde 4.6.2012 § 178 Ko-Jak regionbiljettens pris till 65 € per månad 
från 1.8.2012.  
Kommunen står tillsammans med staten för finansieringen av biljetternas prissänkning. 
Kommunens subventioneringsgrad steg ifjol till 45,8 % från 42,7 % år 2011. NTM-centralen 
rekommenderar att kommunen justerar kundpriset uppåt från och med 1.8.2013, eftersom 
busstrafikens kostnadsindex steg med 3,4 % från december 2011 till december 2012 och 
kommunens subventioneringsgrad stigit till nästan 50 %. Priset borde därför justeras trots att 
efterfrågan minskat. Biljettförsäljningen sjönk år 2012 från 120 biljetter år 2011 till 99 biljetter. 
NTM-centralen anser att den minskade efterfrågan säkerligen inte beror på biljettpriset och 
att små justeringar regelbundet är bättre än sällan och rejält. 
Biljettpriset kan höjas från 1.8.2013 om beslut fattas i detta skede. Beslutet ska meddelas till 
Oy Matkahuolto Ab som sköter verkställigheten samt till kännedom åt NTM-centralen. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen fastställer Ko-Jak regionbiljettens pris till 70 € per månad från 1.8.2013. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 123/2013 
 
 
173 §.    TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Ändring av tjänsteutföringsskyldighet;         

personalsekreteraren 

Kommundirektören: 
Ordinarie innehavare av kommunsekreterartjänsten erhåller pension fr.o.m. 1.8.2013. Inom 
förvaltningen på kommunkansliet har förts diskussioner med personalen om arbetsfördelning 
och uppgifter och ledningsgruppen har också tagit del av diskussionen. Samtidigt har under 
året två övriga befattningshavare erhållit pension och vakanserna har inte lediganslagits. 
Ekonomichefens tjänsteledighet och ledigheter bland övrig personal inom ekonomiförvalt-
ningen har också inneburit att omfördelningen av arbetsuppgifter pågår ständigt. Telefonväx-
elfunktionerna kommer p.g.a. av tekniska ändringar att granskas inför årsskiftet. Alla dessa 
funktioner har granskats och kommer att granskas. För att ge en överblick av situationen rent 
personal- och funktionsmässigt har ett schema uppgjorts över aktuella personal- och funk-
tionsfrågor, Bilaga 1/173 § av 3.6.2013. 
På basen av de diskussioner som först med berörd personal och p.g.a. den osäkra situatio-
nen i personalomsättningen förslås att inga tjänster indras men också att inga tjänster ledig-
anslås tillsvidare.  Detta innebär att tjänsten som kommunsekreterare kvarstår men inte le-
diganslås i detta skede. Förslaget innebär att styrelsen fattar beslut om att, enligt ovanståen-
de bilaga och enligt tidigare beslut i den s.k. administrativa gruppen, arbetsuppgifter för per-
sonalsekreteraren ombildas enligt schemat och befattningsbeskrivningen får nytt innehåll 
enligt Bilaga 2/173 § av 3.6.2013. Omfördelningen av arbetsuppgifter kommer att beröra alla 
inom kommunkansliet men kräver i första hand en precisering i personalsekreterarens upp-
gifter vars arbetsuppgifter skulle motsvara en tjänstebenämning ”personal- och förvaltnings-
chef.” Personal och förvaltningschefens ansvars- och arbetsuppgifter framgår av befatt-
ningsbeskrivningen. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner en ändring av befattningsbeskrivning enligt Bilaga 2 för nuva-
rande personalsekreterare Sissi Brännbacka med tjänstebenämningen personal- och förvalt-
ningschef och besluter dessutom att hennes tjänsteutövningsskyldighet ändras med stöd av 
Lag om kommunala tjänsteinnehavare 2003/304 § 23. Personalsekreteraren har hörts i 
ärendet. Förslaget föreslås träda i kraft från och med 2.8.2013. 
 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
 
Arrangemanget är tidsbundet till 3.6.2014 och en utvärdering görs i slutet av år 2013. 
Kommunfullmäktige informeras om arrangemanget vid nästa sammanträde. 
__________ 
 
 
Sissi Brännbacka anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. Kommundi-
rektör Michael Djupsjöbacka utsågs till sekreterare vid behandlingen av denna paragraf.  
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Dnr: BILD 58/2013 
 
 
174 §.  TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst som 

dagvårdsledare i Kronoby området 

Kst 3.6.2013  § 174 
Bildningsnämnden 23.5.2013 § 20:  
Kfge 13.12.2012 § 72: 
Kst 3.12.2012 § 310: 
Kst 19.11.2012 § 299: 
Bildningsnämnden 19.9.2012, § 39: 
Dagvårdschefen: 
Inom kommunen finns tre tjänster som områdesansvariga dagvårdsledare vars arbetsuppgifter är att; 
leda, utveckla och utvärdera dagvårds- och förskoleverksamheten både administrativt, pedagogiskt 
och ekonomiskt; att ansvara för information till föräldrar, personal och administration, samt bevilja 
dagvårds- och förskoleplatser inom ansvarsområdet. 
Inom Kronoby dagvårds- och förskoleområde har antalet barn ökat från 98 barn (31.12.2008) till 133 
barn (31.12.2011) och ökningen ser ut att fortsätta. En ny daghemsavdelning öppnades 2009, följande 
2010, ett gruppfamiljedaghem ändrades till daghem i början av 2012 och nu senaste ett nytt daghem, 
vilket öppnades i september 2012. Planeringen fortsätter med att få ett större daghem till Kronoby 
centrum. I och med att antalet barn i dagvård och förskola ökar, ökar också personalen.  
Dagvårdsledaren i Kronoby området ansvarar i skrivande stund för ca 140 barn och ca 30 personer 
inom personalen medan dagvårdsledaren i Nedervetil ansvarar för ca 70 barn och ca 20 personer i 
personalen och i Terjärv ca 60 barn och ca 20 personer i personalen. Det ökade dagvårdsbehovet i 
Kronoby området har gjort att arbetsmängden har blivit mycket större i Kronoby området än i de två 
övriga områdena. För att råda bot på detta är det skäl att se över personalresurserna. Målsättningen 
är att upprätthålla god kvalitet inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen och för det behövs 
också tillräckliga personalresurser med tanke på ledningsansvaret. Dagvårdsledarna ansvarar för 
familjedagvården, gruppfamiljedaghemmen, daghemmen och förskolorna, dvs. verksamheten för barn 
i åldern 0-7 år inom ansvarsområdet. Nu räcker det inte längre med en dagvårdsledare inom Kronoby 
området. Både utvecklingsarbetet och det pedagogiska handledningsarbetet blir lidande, vilket gör att 
kvaliteten sjunker. Kronoby området består i dag av Slottebo daghem–förskola, Jeussen daghem–
förskola, Bamsebo, Nalle Maja, Lilla My, Snövit, Kvarnbo samt familjedagvården. Planeringen kring 
Biskops Kvarn, Kvarnbo daghem, är på gång, vilket betyder att verksamheten på sikt växer och för att 
behålla kvaliteten och hinna med nödvändigt utvecklingsarbete är det nu viktigt att få resurser till en ny 
dagvårdsledartjänst inom Kronoby ansvarsområde. 
 
BC:SFÖRSLAG: 
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny tjänst som områdesansvarig 
dagvårdsledare i Kronoby området från 1.1.2013. 
 
BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
__________________ 
 
Kst 19.11.2012 § 299: 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas från 1.1.2013 

förutsatt att budgetmedel anslås av fullmäktige. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion bordlägga frågan. 
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Dagvårdschefen kallas till nästa möte för närmare redogörelse för behovet och jämförelse av administ-
rationen i grannkommunerna. 
__________________ 
 
 
Kst 3.12.2012 § 310: 
Dagvårdschef Carina Ahlström presenterar frågan mera ingående på mötet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att   en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas från1.1.2013 

förutsatt att budgetmedel anslås av fullmäktige. 
 
Dagvårdschefen presenterade ärendet innan diskussionen öppnades. Under den föreslog Elisabeth 
Hagström understödd av Stefan Dahlvik att ingen ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare 
inrättades. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namnupprop så att den som stöder kommundi-
rektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid 
omröstningen avgavs 1 ja-röst (Lindgren) 7 nej-röster (Albäck, Byggmästar, Dahlvik, Furubacka, Hag-
ström, Sandvik, Wassborr) och 1 nedlagd (Hongell). 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning föreslå för kommunfullmäktige 
att  ingen ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas. 
__________ 
 
Kfge 13.12.2012 § 72: 
Dagvårdschefen var med på mötet och svarade på ställda frågor. Under diskussionen föreslår Susann 
Saitajoki att en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare inrättas med hänvisning till bildnings-
nämndens förslag och det stora barnatalet inom Kronobyområdet. Göran Strandvall stöder Saitajokis 
förslag. Mikaela Dahlbacka föreslår att till beslutet kunde intas en kläm om att bildningsnämnden ges i 
uppdrag utse en arbetsgrupp för att utreda det administrativa arbetet inom dagvården. Detta under-
stöddes av bland annat Marina Furubacka. 
Sedan diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att det fanns två förslag och att omröstning 
bör verkställas. Hon föreslog att först utreds stödet för Saitajokis förslag vilket görs med namnupprop 
så att den som stöder styrelsens förslag röstar ”ja” och den som stöder Saitajokis förslag röstar ”nej” 
vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 19 ja-röster och 6 nej-röster att styrelsens förslag segrade 
och ingen ny tjänst inrättas. Fullmäktige beslöt därefter enhälligt godkänna Dahlbackas förslag som en 
kläm till beslutet. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning i enlighet med styrelsens förslag att ingen tjänst som om-
rådesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas.  
Bildningsnämndens ges i uppdrag utse en arbetsgrupp för att utreda det administrativa arbetet för 
dagvården. 
__________ 
 
Bildningsnämnden 23.5.2013 § 20:  
Dagvårdschefen: 
Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger. Arbetsgruppens förslag till bildningsnämnden är att kom-
munfullmäktige beviljar tilläggsanslag för en t.f. dagvårdsledare under tiden 1.8.2013–31.12.2013 och 
att bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny områdesansvarig dagvårdsle-
dartjänst från 1.1.2014. Bildningsnämnden kunde ge tjänstemännen inom dagvård/förskola i uppdrag 
att på sikt utreda frågan kring vicedagvårdsledare vid dagvårdsledarnas frånvaro.   
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BC:S FÖRSLAG: 
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om rätt att få anställa en dagvårdsledare tidsbundet 
för tiden 1.8.2013–31.12.2013.  
Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny tjänst som områdesansvarig 
dagvårdsledare i Kronoby området från 1.1.2014. 
Bildningsnämnden ger tjänstemännen inom dagvård/förskola i uppdrag att på sikt utreda frågan kring 
vicedagvårdsledare vid dagvårdsledarnas frånvaro.   
 
BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
Kst 3.6.2013 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att bildningsnämnden inom givet budgetanslag anställer en 
dagvårdsledare tidsbundet för perioden 1.8.2013 – 31.12.2013. Uppskattad kostnad 25 000 
€. Kommunstyrelsen tar ställning till inrättande av tjänst och fortsättning fr.o.m. budgetåret 
2014 i samband med budgetbehandlingen i november 2013. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 121/2013 
 
 
175 §. KOMMITTEER Kommunens representant i fonden för Esse å 

Avdelningssekreteraren: 
Österbottens vatten och miljö r.f. önskar att kommunen utser sin representant och ersättare 
till Fonden för Esse å ledningsgrupp. 
Kommunstyrelsen beslöt 16.11.2009 § 311 om medlemskap i fonden.  
Ledningsgruppen består av en medlem var från Jakobstad, Alajärvi, Pedersöre, Evijärvi, 
Vimpeli, Lappajärvi, Soini, Kronoby och Larsmo samt en medlem från Österbottens vatten 
och miljö r.f. och ELY-centralen i Södra Österbotten. 
Vattenskyddsföreningens verksamhetsledare fungerar som gruppens sekreterare. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser en medlem och en ersättare till ledningsgruppen i Fonden för Esse 
å. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Harry Öst till medlem och Hans-Erik Lindgren till ersättare i 
ledningsgruppen i Fonden för Esse å. 
__________ 
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Dnr: KST 122/2013 
 
176 §.    UNDERSTÖD Reparations- och energiunderstöd 2013; fördelning av anslag 

Avdelningssekreteraren: 
I statsbudgeten för 2013 har Kronoby kommun anvisats en fullmakt på 43 627 € för under-
stöd som beviljas för reparation av bostäder till åldringar och handikappade samt för energi-
understöd till småhus och fastigheter. 
 
Vid beviljandet av reparations– och energiunderstöden år 2013 följs lagen om understöd för 
reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005, 
ändrad 1059/2008 samt 1254/2010), statsunderstödslagen (688/2001) samt statsrådets för-
ordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära 
olägenheter (128/2006, ändrad 115/2008, 11/2009 och 1255/2010 och 8/2013) samt anvis-
ningarna från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). 
 
Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade baseras på inkomster och förmögen-
het.  Behovsprövat energiunderstöd för småhus (bl.a. reparation av klimatskärm) baseras på 
månadsinkomster. Understöd för omändring av uppvärmningssystem till ett system med för-
nybar energi, förutsätter att man tidigare använt olje- eller eluppvärmning och detta under-
stöd är behovsprövat. Förslag till understöd har uppgjorts utgående från dessa uppgifter.   
 
Den riksomfattande ansökningstiden pågick i år till 27.3.2013.  Inom ansökningstiden inläm-
nades sammanlagt 14 ansökningar, varav 6 ansökningar om reparationsunderstöd för åld-
ringars och handikappades bostäder.  Av dessa var 1 sökande veteran. För behovsprövat 
energiunderstöd inlämnades 6 ansökningar. Av de inlämnade ansökningarna fyllde 2 inte 
fordringarna, och förordas inte. 
På basen av dessa ansökte kommunen om en fullmakt på sammanlagt 43 627 €, som även 
beviljades. 
 
Den anvisade fullmakten till Kronoby kommun, 43 627 € fördelas enligt följande: 

- reparationsunderstöd för åldringar och handikappade, (1 veteran) 33 449 €, Bilaga 
1/176 § av 3.6.2013 

- behovsprövade energiunderstöd för småhus, 10 178 €. Bilaga 2/176 § av 3.6.2013.  
- Bilaga 3/176 § av 3.6.2013, ansökningar som inte fyller fordringarna, förordas inte. 

  
Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan det anslag som anvisas för 
reparationsunderstöd inte användas till energiunderstöd eller tvärtom. Anslag som är ämnat 
för förnybar energi får inte heller användas till något annat energiunderstöd. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner utdelning av understöd enligt bilagor. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
__________ 
 
 
Bertel Riippa och Mikaela Dahlbacka anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna 
paragraf.  
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Dnr: KST 127/2013 
 
 
177 §. FASTIGHETER Köp av grönområde, Storåvägen, Kronoby centrum 

Planläggaren: 
Bodil Wikman bjuder ut ett markområde bredvid Storåvägen på ca 1,11 ha. Markområdet är 
ett grönområde i detaljplanen. Grönområdet gränsar i nordväst mot kommunens ägor och då 
grönområdet fungerar som en buffertzon mellan industriområdet och bostadstomterna vid 
Torpvägen vore det bra att kommunen köper in detta skogsområde så att trädbeståndet får 
vara kvar. Priset är 2 500 euro för markområdet.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  köpa ett ca 1,11 ha stort outbrutet markområde av lägenheten Wikman I RNr 

13:162 i Överbråtö by för ett pris av 2 500 euro. Säljare är Bodil Wikman. 
Kommunen står för alla kostnader gällande köpebrevet, lagfarten och styckningen. 
 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  köpa ett ca 1,11 ha stort outbrutet markområde av lägenheten Wikman I 

RNr 13:162 i Överbråtö by för ett pris av 2 500 euro. Säljare är Bodil Wik-
man. 

Kommunen står för alla kostnader gällande köpebrevet, lagfarten och styckningen. 
__________ 
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Dnr: KST 126/2013 
 
 
178 §. FASTIGHETER Omändring av bostad vid Centralskolan 

Tekniska chefen: 
Bildningsnämnden har 23.5 behandlat frågan om behov av utrymmen för förskolegrupp i 
Kronoby. 
I Nedervetil och Terjärv har förskolegrupperna haft sin verksamhet i lägenheter i närheten av 
skolorna. 
Inom Kronoby dagvårdsområde finns nu samma möjlighet. I Kronoby centrum, Krukmakar-
vägen 1 bostad 5, intill Centralskolan finns en ledig lägenhet vilken kommunen äger. Lägen-
heten är 85 m2 och kunde renoveras så att utrymmena blir ändamålsenliga enligt förskolans 
behov och med tillhörande inhägnad gårdsplan. 
Tekniska kansliet har gått igenom åtgärdsbehovet med hälsovårdsmyndigheterna och det är 
möjligt att med rimliga åtgärder verkställa omändringarna. 
Utrymmena borde kunna tas i bruk från 12.8 varför ett beslut om åtgärderna borde kunna 
tas. 
I investeringsbudgeten finns ett anslag på 25 000 € för oförutsedda saneringsåtgärder och 
fuktskador. Anslaget är bundet så att kommunstyrelsen, på framställning av tekniska nämn-
den, ger rätt att använda årsanslaget. Tekniska nämnden sammanträder först den 12.6 var-
för det är behov av att kommunstyrelsen ändå i detta skede kunde ge rätt att använda ansla-
get. 
Tanken är att en placering av förskolegrupper i bostäder vid Centralskolan skulle bli en be-
stående lösning. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger tekniska kansliet rätt att använda oförutsett saneringsanslag 25 000 € 
i årets investeringsbudget för iordningsställande av utrymmen för förskolegrupp i bostad vid 
Centralskolan. 
  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar bildningssektorn att så snart som möjligt ordna ett in-
formations- och diskussionstillfälle för de familjer vars barn beviljas plats i den nya 
förskolegruppen. 
__________ 
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Dnr: KST 124/2013 
 
 
179 §.  SAMKOMMUNER    Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur; anhållan 

om utlåtande om fusionsplaner Novia – Arcada 

Kommundirektören: 
Enligt den pågående reformen av yrkeshögskolelagstiftningen är yrkeshögskolans uppgift att 
som regional aktör skapa konkurrensförmåga för regionala intressenter genom att reformera 
arbetslivet, utveckla innovativa lösningar och utbilda kunniga studenter. Lagstiftaren utgår 
klart och entydigt ifrån att yrkeshögskolan skall vara en regional aktör som i samverkan med 
närings- och arbetslivet stärker regionala intressen i en globaliserad konkurrenssituation. 
Denna mission för yrkeshögskolan Novia som en regional utvecklingsenhet stärks inte i en 
konstruktion som saknar regional, geografisk och näringspolitisk klangbotten i yrkeslivet. Ar-
gumentationen från förespråkarna för en fusion med Arcada bygger i huvudsak på hänvis-
ningar till lösa antaganden från enskilda tjänstemän på ministerienivå och utgår ifrån speku-
lationer i vad kommande regeringar kommer att ta för ställning i yrkeshögskolefrågor. En 
argumentation som inte kan utgöra faktaunderlag i en regionalpolitisk viktig utbildningsfråga. 
Till övriga delar är argumentationen ytterst njugg med fakta men rikliga på fraser som att 
”skapa förutsättningar” eller ”värna om intressen”.  Det verkliga syftet med fusionsförslaget 
förblir oklart. 
Yrkeshögskolan Novia bör inom organisationen utföra en analys av den nya lagstiftningen, 
redogöra för konsekvenserna av nya former för finansiering och framför allt presentera en 
beskrivning av den mission (uppdrag) Novia har  utgående från ny lagstiftning och en ny 
koncession. Tiden för en sådan analys är nu. Denna uppgift måste anses som viktig för yr-
keshögskolans politiska och operativa ledning men bristen på en sådan är också ett perso-
nal- och ägarpolitiskt problem som bör tacklas å det snaraste. 
 
KD: S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun delar samkommunstyrelsens uppfattning och stöder ansökan om fortsatt 
koncession för yrkeshögskolan Novia. Kronoby kommun anser också att samkommunens 
politiska och operativa ledning gemensamt med ägarkommunerna och regionens näringsliv 
bör uppgöra en klar och allmänt omfattad mission för Novia utgående från den förnyade yr-
keshögskolelagen. 
  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.  
__________ 
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Dnr: KST 128/2013 
 
 
180 §. BUDGET 2013 Bokföringsrapport 1.1–30.4.2013 

Tf ekonomichefen: 
För årets fyra första månader har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen samt utfallet för resultaträkningen. Resultatet för perioden är positivt och visar 
75 900 euro, budgeterat för motsvarande period -398 000 euro. Verksamhetens intäkter lig-
ger 130 800 euro över budgeten och har influtit till 37 %. Kostnaderna ligger 316 500 euro 
under budgeten och har använts till 32,6 %. Kommunalskatt har influtit mer än budgeterat 
medan fastighets- och samfundsskatten ligger under budgeten liksom statsandelarna. Skat-
teintäkterna för årets senare halva brukar vara lägre än under första halvan vilket bör tas i 
beaktande. Situationen för social- och hälsovården ser relativt bra ut, men kan ändras mot 
slutet av året.  
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.  
__________ 
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181 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 7.5.2013 
- Mellersta Österbottens förbunds landskapsfullmäktige 25.4.2013 och landskapsty-

relsen 13.5.2013 
- Arbetsplatsmöte för Terjärv bibliotek, 25.4.2013 och 13.5.2013 
- Samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern, 11.4.2013 och 

25.4.2013 
- Sandbacka vårdcenters byggnadskommitté, 26.4.2013 
- Nuckökommittéen, 7.5.2013 
- Trafiksäkerhetsgruppens möte, 11.4.2013 
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 15.4.2013 
- Österbottens avfallsnämnd, 15.4.2013 
- Optima samkommunstyrelse, 24.4.2013 
- Norra Finlands laboratoriecenter, samkommunsstämma, 26.4.2013 
- Social- och hälsovårdsnämnd, Karleby, 15.5.2013 
- Miljöhälsovårdsnämnd, Karleby, 15.5.2013 
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, samkommunstyrelsen 22.5 
- Delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki åars möte 18.6.2012 och förbe-

redande möte 28.3.2013 
 
b) Ekonomichefens beslutsförteckning 1.1 – 22.3.2013 och kommunsekreterarens be-

slutsförteckning 1.1 - 17.5.2013. 
 
c) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar att utlåtande kan ges över 

utredningarna om luftutsläpp, luktolägenheter och buller från Ferral Alucast Oy:s an-
läggning. Miljönämnden har gett utlåtande i ärendet 7.5.2013 § 26. 

 
d) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 20.5.2013 meddelat att tids-

fristen att inleda och slutföra byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk förlängts med 
två år så att byggnadsarbetena ska slutföras senast 17.2.2017 

 
e) Kronoby kommun har, i samarbete med närliggande kommuner, gett bidrag till Yrkes-

högskolan Novia i form av en stolannons per kommun till Schaumansalen i Allegro i 
Jakobstad, bidraget är 1 500 €. 

 
f) NTM-centralens statistik över skötseln av sysselsättningen i kommunerna. 
 
g) Kommundirektören deltar i Kunnanjohtajapäivät 2013 i Esbo 22 - 23.8.2013.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.  
__________  
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Utdragets riktighet bestyrker 
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fullmäktige 
 
 

 

 

182 §. 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: 164 - 169, 177, 179 – 182 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 170 – 176, 178 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 170 – 176, 178 
 
 
 
 
 
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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