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Sammanträdestid Måndagen den 7 oktober 2013, kl. 18.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården  
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
243 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
244 §. PROTOKOLLJUSTERING 
245 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
246 §. KOMMUNSTYRELSEN  Frågestund 
247 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
248 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 
249 §. BUDGET 2013              Bokföringsrapport 1.1-31.8.2013 
250 §. FÖRVALTNING  Övergång till mobiltelefoni 
251 §. FÖRVALTNING      Utse ungdomsråd för 2013 
252 §. HEDERS- OCH UTMÄRKELSETECKEN          Morsdagsmedaljer 2014 
253 §. PROJEKT     YES Österbotten; Finansieringsansökan för YES- 
  verksamheten i Österbotten 2014-2017 
254 §. TOMTER   Anhållan om ändring av tomtindelningen,  
  Torgarevägen. Corin, Myrskog och Holm. 
255 §. IDROTT           Specialmotionskortet 
256 §. INITIATIV           Initiativ om ridplan till Nedervetil; Anna  
  Parviainen 
257 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
258 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Jukka Perkkiö 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

243 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 2 oktober 2013 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_______________ 
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15.10.2013 
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Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

244 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Seppo Filppula och Susanne Hongell att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 9 oktober 2013.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Harry Öst och Susanne Hongell till protokolljusterare. 
______________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

15.10.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

245 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kommundirektören meddelade om följande tillägg till föredragningslistan: 
      -      § 258 UNDANTAGSLOV  Ansökan av Jukka Perkkiö 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med ovan nämnda tillägg. 
_______________ 
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246 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund 

Kanslisekreteraren: 
Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor. 
Ansvariga tjänstemän inom social- och hälsovården i Karleby är inbjudna till mötet för att 
informera om budgetarbetet inom social- och hälsovården. Inbjudna är förvaltningschef Inger 
Hägg, ekonomichef Jari Saarinen och social- och hälsovårdsnämndens ordförande Roy Sa-
bel. Styrelsemedlemmarna ombeds förbereda sig med frågor. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Informationen antecknas för kännedom.  
 
 
Jari Saarinen var förhindrad att närvara på mötet och ersattes av Maija Juola, servicedirektör 
för äldreomsorgen. Informationstillfällets teman var tilläggsbudget och taxering av köptjäns-
ter. 
 
BESLUT: 
 
Informationen antecknades för kännedom. 
_______________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

15.10.2013 
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styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

247 §. 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: 
 

- äldre rådet, 12.9.2013 
- byggnadsnämnden, 17.9.2013 
- tekniska nämnden, 25.9.2013 

 
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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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

15.10.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 

248 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

Kanslisekreteraren: 
Kommunfullmäktiges möte hölls 3.10.2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 
a) NÄMNDER  Bengt Björks anhållan om befrielse från medlemskap i Terjärv  

  Kommundelsnämnd 
 
 - delges Björk, den valda och Terjärv kommundelsnämnd 
 

b) PLANER  Godkännande av Kronoby kommuns beredskapsplan 
 

  - delges Regionförvaltningsverket  
 
c) PLANER  Kommunfullmäktiges Strategi 2020 

 
 - antecknas 
 

d) FASTIGHETER  Köp av markområde intill kommunens mark, Lötvägen 
 
 - köpebrev undertecknas sedan beslutet vunnit laga kraft 
 

e) FASTIGHETER  Utrymmen för daghemsavdelning i Nedervetil 
 

 - delges tekniska nämnden, dagvården och hemservicen 
 
f) MOTION  Elisabeth Hagström m.fl.:s motion om bolagisering av Kronoby  

  Elverk 
 
 - delges Hagström som första undertecknare av motionen. 

  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 169/2013 
 
 
249 §. BUDGET 2013             Bokföringsrapport 1.1-31.8.2013 

Tf ekonomichefen: 
Resultatet för 1.1–31.8.2013 visar -187 000 €. I förhållande till budgeten för åtta månader är 
resultatet  608 600 € bättre  än budgeten förutsätter,  då  budgeten  för  ovan nämnda tid  är 
-795 600 €. 
 
Driftsinkomsterna har influtit till 74,9 % och driftsutgifterna har utnyttjats till 67,1 %, vilket re-
sulterar i att nettoförbrukningen blir 66,5 % eller en totalunderskridning på 115 900 €. I rela-
tion till årsförbrukningen bör nettoförbrukningen för 8 månader uppgå till högst 66,67 %.  
 
Kommunalskatten ligger 769 600 € över budgeten, trots att skattedebiteringen för 2012, som 
uppbärs i november, har beaktats. Statsandelarna ligger 377 100 € under det som budgete-
rats. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporterna 1.1–31.8.2013 för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 171/2013 
 
 
250 §. FÖRVALTNING Övergång till mobiltelefoni 

ADB ansvariga: 
I och med att social- och hälsovårdens telefonnummer flyttades till Karleby stads växel 
17.1.2013 minskades undernumren i Kronoby kommuns växel med ca 100 st. Detta har gjort 
den nuvarande växellösningen överdimensionerad. Växeln, Ericsson MD110 från år 2001, 
kommer att ersättas med mobilväxel och telefonerna ersätts av mobiltelefoner. Numret till 
kommunens telefonväxel kommer att bibehållas. Övergången startar under hösten med må-
let att ibruktagningen sker 1.1.2014. Tidtabellen presenteras i Bilaga 1/250 § av 7.10.2013. I 
samband med övergången till mobiltelefoni kommer även nuvarande undernummer att ses 
över så att nummer som inte behövs för kommunens verksamhet gallras bort. Den nya lös-
ningen kommer att innebära en halvering av de årliga grundavgifterna. 
 
Anskaffningen görs genom KL-kuntahankinnat med Sonera som operatör. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar övergången för kännedom och meddelar allmänna förvaltning-
en att den vidtar nödvändiga åtgärder enligt bifogad tidtabell. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 170/2013 
 
 
251 §. FÖRVALTNING     Utse ungdomsråd för 2013 

Kommundirektören: 
Enligt 104 § i förvaltningsstadgan utser kommunstyrelsen ett ungdomsråd med sju (7) med-
lemmar och sju (7) personliga ersättare i åldern 13-20 år, för ett år i gången. Tre (3) med-
lemmar och tre (3) ersättare utses på förslag av ungdomarnas egna sammanslutningar i 
kommunen. En (1) medlem och en (1) ersättare utses på förslag av elevkårer eller dylikt i 
folkhögskolan eller hantverksskolan. 
 
Ungdomsrådets syfte är att följa med de ungas behov, ta initiativ samt avge utlåtanden och 
rekommendationer i frågor som är angelägna för de unga invånarna i kommunen. Ett lång-
siktigt målprogram för verksamheten görs upp med beaktande av kommunens strategiplan 
och de olika sektorernas målsättningar. Fritidskoordinatorn fungerar som sekreterare och 
kontaktperson i ungdomsfullmäktige.  
 
Kommunens samtliga skolenheter med elever i den aktuella åldern har under hösten infor-
merats om tillsättandet av ett ungdomsråd. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter ungdomsrådet för år 2013 och utser på förslag av ungdomarna 
från högstadiet och gymnasiet följande medlemmar: Cecilia Backlund, Anna Backman, Elin 
Backman, Julia Holmström, Anja Hummel, Emelie Spikbacka, Cajsa Storbjörk. Inga personli-
ga ersättare utses i detta skede. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och tillsatte ungdomsrådet i föreslagen form 
för de resterande två månaderna av år 2013.  
_______________ 
 
Tapani Myllymäki anmälde avvikande mening och inlämnade en skriftlig reservation, Bilaga 
1/251 § av 7.10.2013 
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Dnr: KST 166/2013 
 
 
252 §. HEDERS- OCH UTMÄRKELSETECKEN   Morsdagsmedaljer 2014 

Kanslisekreteraren: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber kommunerna om förslag till kandidater 
för mottagande av morsdagsmedaljer för år  2014, att inlämnas senast den 22 november. 
Kriterierna för beviljande av utmärkelsetecknet är kandidatens förtjänster, som exemplariska 
fostrare av barn och ungdomar, främjare av familjeliv och föräldraskap och att den föreslagna 
även i vidare utsträckning solidariskt har tryggat omsorgen och omtanken om andra.  Den 
nedre åldersgränsen är 40 år.  
Avsikten är att de mödrar som belönas representerar olika slags grupper såsom förvärvsar-
betande, ensamförsörjare, lantbrukarhustrur. Andra goda fostrare som fäder, syskon, perso-
ner med fostran som yrke kan föreslås att belönas den 6 december. 
Den maximala kvoten för området är 8 mottagare av hederstecken och häri skall även den 
svenskspråkiga befolkningen beaktas. 
På styrelsens förslag har två gånger beviljats morsdagshederstecken till mödrar i vår kom-
mun. Senare års framställningar har inte lyckats, vissa år har ingen ansökan inlämnats. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen diskuterar frågan och inlämnar framställning om tilldelande av morsdags-
medaljer 2014 om förslag till mottagare framförs. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt inlämna framställning om att morsdagsmedaljer 
2014 skulle beviljas XX och XX. 
_______________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
7.10.2013 

 
 
Sida 
15/344 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

15.10.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 165/2013 
 
 
253 §.           PROJEKT    YES Österbotten; Finansieringsansökan för YES-verksamheten i 

Österbotten 2014-2017 

Kanslisekreteraren: 
YES Österbotten inledde sin verksamhet i oktober 2011. Man erbjuder redskap som stöder 
företagsamhetsfostran och undervisning i företagsamhet, söker och lyfter fram nya verksam-
hetsmodeller och fungerar som en bro för samarbetet skola-näringsliv. Verksamhetspunkten 
och administrationen finns vid Vasa yrkesinstitut. 
 
YES Österbotten anhåller 16.9.2013 om finansiering för den verksamhet som stöder lärarnas 
roll inom företagsamhetsfostran samt resurserar Ung Företagsamhet-verksamheten för ung-
domar i Österbotten. Syftet med ansökan är att upprätthålla och stärka YES-tjänsterna på 
alla undervisningsstadier inom hela Österbotten.  
 
Styrgruppen för YES Österbotten har utarbetat en finansieringsmodell för perioden 2014-
2017. Modellen bygger på att näringslivsbolagen via sina budgeter står för 25 % av helhets-
finansieringen och att primärkommunerna finansierar 25 %, (förslagsvis via anslagen inom 
utbildningsväsendet). Resterande 50 % ansöks via näringslivet, stiftelser och staten. 
 
YES Österbotten ansöker om 933 € på årsbasis av Kronoby kommun under perioden 2014 – 
2017. Det totala beloppet är 2 799 €. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner ansökan och beviljar YES Österbotten finansiering om sam-
manlagt 2 799 € under perioden 2014 – 2017.  Årligen uppgår bidraget till 933 €.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 167/2013 
 
 
254 §.            TOMTER          Anhållan om ändring av tomtindelningen, Torgarevägen.       

Corin, Myrskog och Holm. 

Planläggaren: 
Marcus Corin, Mattias och Ann-Sofie Myrskog samt Mats och Annika Holm anhåller om en 
ändring av den föreslagna tomtindelningen för tomterna 1 - 4 i kvarter 239 på planeområdet i 
Kronoby, Torgarevägen. De önskar att de fyra planerade tomterna blir till tre tomter så att 
man får större tomter. 
 
Corin och Holm har redan byggt egnahemshus på tomt nr 1 och 4. På den mellersta delen 
har Myrskog nu anhållit om köp av ett tomtområde. Sökandena är alla överens om att dela 
upp området så att Corin och Holm får köpa tilläggsmark bredvid sina tomter och att Myrskog 
får köpa en större tomt i mitten av området, se Bilaga 1/254 § av 7.10.2013. 
 
Kan konstateras att ingen detaljplan ännu finns för området men att en plan är under uppgö-
rande i samband med den pågående revideringen av Kronoby detaljplan. Då området är un-
der planering kan man förorda en ny tomtindelning för kvarteret dock med det villkoret att 
sökandena gemensamt erlägger Kronoby Vatten och Avlopp Ab en skild ersättning för den 
vatten och avloppsanslutning som finns färdigt dragen till tomten som nu tas bort. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att tomtindelningen för kvarter 239, Torgarevägen, på detalj-
planeområdet i Kronoby centrum ändras så att tre lika stora tomter bildas i kvarteret. Denna 
justering beaktas i den pågående revideringen av Kronoby detaljplan. Sökandena skall 
gemensamt erlägga en skild ersättning på totalt 5 000 euro åt Kronoby Vatten och Avlopp Ab 
för de förlorade anslutningsavgifterna. För Corin och Holm skall ett avtal uppgöras där de 
förbinder sig att inlösa de intilliggande tomtdelarna. Tekniska nämnden får i uppdrag att sälja 
detta område åt sökandena enligt ovannämnda villkor och bifogad kartbilaga. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 168/2013 
 
255 §. IDROTT          Specialmotionskortet 

Kultur- och fritidsnämnden 15.4.2013 § 42: 
Idrottsnämnden i Karleby godkände 9.12.2009 uppdaterade kriterier för specialmotionskortet.  
Specialmotionskortet är avsett för handikappade och långtidssjuka. Målet är att aktivera dem till mo-
tions- och idrottsverksamhet på eget initiativ.  
Grunderna för beviljandet av kortet gäller tillsvidare och ses över regelbundet. Vissa klienter har rätt 
att få ett kort för en personlig hjälpare. Klienten har då rätt att utan kostnad ha en vuxen, personlig 
hjälpare som följeslagare i simhallen. Specialmotionskortet berättigar till simning i badcentret VesiVei-
jari en gång om dagen under öppettiderna. Med kortet får man också rabatt på konditionssalsbiljetter. 
Ansökningarna handläggs vid idrottsbyrån i Karleby. 
Om kortets pris t.ex. är 50 euro i året ingår 14 simhallsbesök. Om det antalet överstigs faktureras t.ex. 
3,50€/besök (eller norm. barn och vuxen avgift). Detta var villkoren för Kelviås medverkan före kom-
munsammanslagningen. Avgiften till Lylyn Pisara (simhallen i Toholampi) är 5€. Med specialmotions-
kortet betalar kunden endast 3€. Mellanskillnaden faktureras månatligen direkt till idrottsbyrån i Karle-
by.  
 
FK har blivit kontaktad av ett antal kommuninvånare, som skulle vara intresserade av kortet. 
 
Karleby-konceptet är fritt att kopiera och Kronoby kunde självständigt gå igenom användargrupperna 
och fundera på vilka som i Kronoby kunde vara berättigade till kortet. Blanketter och kort finns också 
färdigt. 
Bidrag för specialmotion, som kultur- och fritidsnämnden årligen har beviljat, har ju nått en liten grupp 
så detta kunde vara ett bra komplement. Möjligheten att kommunen bestämmer hur många besök 
som ingår i årskortsavgiften finns också. 
  
Hur mycket resurser borde Kronoby kommun satsa på kortet?  
Borde social- och hälsovården satsa resurser på detta? 
Vem är den rätta instansen att bevilja korten i Kronoby?  

Det krävs en hel del medicinskt kunnande för att tolka läkarutlåtanden och avgöra om de upp-
fylls eller ej. På den här punkten har Karleby upplevt att idrottsinstruktören trots sin erfarenhet 
många gånger skulle behöva "konsulthjälp". 

Skall Kronoby börja försiktigt och begränsa kortet till att gälla endast vid simhallarna i Karleby, Jakob-
stad och eventuellt Vetil?  

Det går, vid behov, att senare utöka med konditionssalarna. 
 
Skulle det vara på sin plats med en arbetsgrupp som ger sitt förslag till Kronobys version av special-
motionskortet? 
 
BESLUT:  
Kultur- och fritidsnämnden ber kommunstyrelsen ta ställning till specialmotionskortet samt ge riktlinjer 
för hur Kronoby skall gå vidare i ärendet. 
_________________ 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen omfattar idén och föreslår att nämnden upptar ett budgetanslag på 1 000 
€. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och förslår att specialmotionskort bevil-
jas enligt motsvarande principer som i Karleby. 
______________  
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Dnr: FRITID 53/2013 
 
 
256 §. INITIATIV          Initiativ om ridplan till Nedervetil; Anna Parviainen 

Kultur- och fritidsnämnden 11.9.2013, § 69: 
Marika Åstrand, ordförande för Nedervetil Häst Vänner NHV r.f. och Linda Wikman, sekreterare för 
Nedervetil Häst Vänner NHV r.f: 

”Inom Kronoby kommun finns ett stort antal ridintresserade hästmänniskor. 
Nedervetil Häst Vänner har funnits i åtta år och under den tiden har ridsporten inom kommunen upp-
levt ett stort uppsving. Bara föreningen har ett medlemsantal på 120, förutom andra aktiva ryttare inom 
kommunen vilka hör till föreningar utanför kommunen och andra aktiva hästmänniskor vilka utövar bl a 
ponnyagility, westernridning, natural horsemanship mm. 
Utan att det finns en ridplan för allmän bruk har det inom ridsporten tagits tre FM-medaljer till kommu-
nen under de sex sista åren. Dessutom har ryttare från kommunen representerat landet internationellt, 
för att inte tala om hur många olika regionmästerskap tagits under de senaste åren. I år är det första 
gången i kommunens historia som vi har en representant i dressyrlandslaget.  

Bland annat under år 2013 har vi haft en representant i finalen i Hevoshullu Power-cup (landsomfat-
tande tävling där det gemensamma resultatet av dressyr och hopp räknas). Representanten (14 år) 
tog en 10:e plats för juniorer upp till 18 år. 

Ålderskalan för ryttarna är stor, då vi i år fick till kommunen en silvermedalj i regionmästerskapen för 
över 35-åringar och en bronsmedalj i den kombinerade hopp-/dressyrtävlingen (deltagare från axeln 
Kristinestad - Seinäjoki - Karleby). Yngsta aktiva tävlande inom kommunen är 4 år.  

Inom kommunen finns ett flertal privatägda ridplan. Dessa är dock för små för att kunna ordnas täv-
lingar på. Likaså uppfyller de inte kriterier för säkerheten, både ryttarens och publiken, samt parker-
ingsutrymme finns inte.  

Tävlingar för nybörjare har kunnat ordnas på den privata ridplanen vid Forskansvägen. Risken att 
ordna tävlingar är inte bara säkerhet och parkeringsutrymme, utan även främmande hästar för med 
sig bakterier vilket kan leda till att den som i sin godhet lånar ut sin ridplan till tävlingsverksamhet, kan 
få veterinärkostnader för flera hundra euro efteråt. Dessutom blir betesmarken nertrampad. Största 
problemet för säkerheten är dåliga parkeringsutrymmen samt att få publiken avskiljd från hästområdet. 
Barnvagnar och hundar passar inte in bland hästarna, de hör hemma på ett tryggt ställe avsedd för 
publiken. 

Ridplanen för allmänt bruk skulle vara till för de ridintresserade, vilka vill utöva sporten men har inte 
möjlighet att transportera hästen långa sträckor - eller transportera alls. Likaså kunde äntligen träning-
ar för kommunens ryttare på alla nivåer ordnas i hemkommunen. Även tävlingar på regionnivå kunde 
äntligen ordnas.  

Ridplanen skulle byggas för kommunens alla ryttare, inte för en ridförening eller ett privatstall.  

Lämpligt läge för ridplanen föreslår vi i Nedervetil intill skidstugan. Då finns det möjlighet att samarbeta 
med SK Åsen om användning av skidstugan och parkeringen. 

Då kommunen tagit ställning till huruvida en ridplan kan byggas, ställer vi gärna upp och hjälper till. 
Föreningen har inte ekonomiskt möjligt att bygga en ridplan, men kan ta en del av ansvaret enligt 
överrenskommelse för uppehållandet av planen. Målet skulle vara, att ridplanen skulle vara färdig 
senast år 2015. Vi föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp att utreda saken. 

Ifall en ridplan inte kan byggas, anser vi att ridsporten inom kommunen inte gynnas och uppsvinget 
som Nedervetil Häst Vänner, Annas Stall och Adalias ponnystall jobbat för i många år går i stöpet. 

Marika Åstrand och Linda Wikman” 
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Marika Åstrand och Linda Wikman föreslår att det inom kommunen tillsätts en arbetsgrupp för att utre-
da möjligheterna till uppförandet av en ridplan till Nedervetil. 

 
Kommunstyrelsen, 9.1.2006, § 14: 
”Annas stall har genom Anna Parviainen inlämnat en ansökan om ekonomiskt stöd för anskaffning av 
el- och vattenanslutning för nybyggnad av häststall. 
Häststallet på 270 m2 är nästan klart och för detta har Te–centralen gjort ett bidragsbeslut på 30 % för 
byggnader och 35 % för inventarier. 
Byggnadstillstånd finnes även för en manege omfattande 1 320 m2. Manegen planeras att verkställas 
år 2006.   
Byggandet sker på glesbygden, oplanerad mark i Kaino med infart från bygdeväg 17946. Placeringen 
kan anses lämplig för denna verksamhet. Tomtmarken har anskaffats privat. Infartsvägen längs en 
befintlig skiftesväg är ca 300 m vilket höjer kostnaderna för projektet. Kommunen kan inte åtaga sig 
underhållet av vägen. 
Vatten och el-anslutningarna är verkställda och kostnaderna är totalt ca 5 700 €. 
Beträffande de kriterier som tillämpats för nyetableringar har ett varit att stödet kan utgöra högst en 
tredjedel av tomtens anskaffningspris när den köpes av kommunen. Bidraget kan också utgöra högst 
verkliga kostnader för anslutningsavgifterna. 
Ett kriterium har även varit att minst 2 nya arbetsplatser skapas . 
Av ansökan framgår inte huruvida nya arbetsplatser skapas, enligt uppgift torde en arbetsplats ska-
pas. 
Behandlingen av denna ansökan kan utgöra prejudikat för framtiden eftersom den inte är jämförbar 
med de nyetableringar på kommunens industriområden vi senast har behandlat. Ett stall höjer märk-
bart serviceutbudet på orten och kan för potentiella inflyttare ha betydelse vid val av bosättningsort.  I 
det hänseendet kan den privata satsningen på en sportanläggning av denna typ, som gynnar speciellt 
flickors fritidssysselsättning, motivera kommunalt stöd.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen beviljar Anna Parviainen/Annas stall ett bidrag om 1 500 € för serviceetableringen i 
Nedervetil. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion omfatta förslaget. 
__________” 
 
FK:S FÖRSLAG:  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att den tillsätter en arbetsgrupp för 
att utreda möjligheterna till uppförandet av en ridplan till Nedervetil samt utse Anna Parviainen som 
kultur- och fritidsnämndens representant i arbetsgruppen. 
 

BESLUT:  
Nämnden beslöt enligt förslaget. 
_________________ 

7.10.2013: 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Ärendet överförs till tekniska nämnden för utredning över lämplig plats för en ridplan. 
 
BESLUT: 
 
Ärendet överförs till tekniska nämnden för utredning.  
_______________  
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257 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 

a) Avskriften av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
-  Miljöhälsovårdsnämnden, 18.9.2013 
-  Social- och hälsovårdsnämnden, 18.9.2013 
-  styrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grund-

service, 23.9.2013 
-  Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 24.9.2013 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivingsärendet för kännedom. 
  
BESLUT: 
 
Ärendet antecknades. 
_______________ 
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Dnr: KST 172/2013 
 
 
258 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Jukka Perkkiö 

Byggnadsnämnden 17.9.2013 § 142: 
 
Jukka Perkkiö ansöker om undantagslov för uppförande av fritidsstuga och gäststuga på lägenheten 
Peltola RNr 4:11 i Kausti by, vid Mustasträsket. 
Fritidsstugans våningsyta är 16 m² och gäststugans våningsyta är 16 m², våningstalet är 1. 
Rågrannarna har hörts, inga anmärkningar. 
 
Planläggaren: 
Lägenheten bildades 1958 genom klyvning och hörde då till Kaustby kommun. Genom kameral styck-
ning överfördes detta område till Kronoby kommun år 2004. 
Areal 1,66 ha. Strandlängd ca. 250 m. 
Då den högsta punkten är belägen i nordvästra hörnet, + 46,0 N60, så skall alla byggnader placeras 
där p.g.a bestämmelsen om sockelhöjden + 46,30 N60. 
 
BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG: 
Byggnadsnämnden förordar ansökan om undantagslov, lägenhetens strandlinje är ca 250 meter och 
från lägenheten har ej tidigare bildats byggnadsplatser. Byggnaderna skall placeras i det nordvästra 
hörnet av lägenheten. 
 
BESLUT: 
Förslaget godkändes. 
___________________ 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förordar undantagslovet med hänvisning till byggnadsnämndens motiver-
ingar.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt godkänna förlaget. 
_______________ 
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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: 243 – 249, 252, 256, 258 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 250 - 251, 253 - 255 
 
 
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: 250 - 251, 253 - 255 
 
 
 
 
 
 
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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