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Sammanträdestid Måndagen den 19 augusti 2013, kl. 18.00  
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
198 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
199 §. PROTOKOLLJUSTERING 
200 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
201 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
202 §. BUDGET 2013 Bokföringsrapport 1.1 – 30.6.2013 
203 §. FLYKTINGMOTTAGANDE Deltagande i kostnaderna för uppdatering av  
   integrationsprogrammet 
204 §. AKTIER OCH ANDELAR Fastighets Ab Heimsjölidens anhållan om  
   aktiekapitalförhöjning 
205 §. RÄTTELSEYRKANDE Pekka Saajorantas rättelseyrkande;  
   kommunstyrelsens § 169 och § 197 
206 §. FÖRVALTNING Vasa förvaltningsdomstols anhållan om utlåtande;  
  besvär över kfge:s beslut 13.6.2013, § 74 
207 §. TOMTER Anhållan om köp av affärstomt; Greco. 
208 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Kronoby kyrkliga samfällighet. 
209 §. MOTION Elisabeth Hagströms m.fl.:s motion om bolagisering av  
  Kronoby Elverk 
210 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
211 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ;  
  avyttring av skogsskiften 
212 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ; företagsträffar 
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198 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 14 augusti 2013 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
_____________ 
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199 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Bertel Riippa och Bengt-Johan Skullbacka att justera protokollet. 
Protokollet justeras den 21 augusti 2013.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Bertel Riippa och Bengt-Johan Skullbacka till protokolljuste-
rare. 
_____________ 
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200 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Bengt-Johan Skullbacka önskar inlämna ett par initiativ i samband med behandlingen av 
övriga ärenden. 
 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes enhälligt. 
_____________ 
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201 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Personalsekreteraren: 
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, 18.6.2013 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 150/2013 
 
 
202 §. BUDGET 2013 Bokföringsrapport 1.1 – 30.6.2013 

Tf ekonomichefen: 
För perioden 1.1 – 30.6.2013 har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen, samt utfallet för resultaträkningen.  
 
Resultatet för perioden ligger -911 100 euro negativt,  budgeterat  för motsvarande period är 
-596 900 euro. Skatter har influtit mera än budgeterat under perioden medan statsandelarna 
har minskat. Social- och hälsovårdens situation har sett relativt bra fram till juni, men har nu 
ändrats till det sämre.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 147/2013 
 
 
203 §.            FLYKTINGMOTTAGANDE       Deltagande i kostnaderna för uppdatering av 

integrationsprogrammet 

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 3.6.2013, § 18: 
Det nu gällande integrationsprogrammet för kommunerna i Jakobstadsregionen utarbetades år 2009-
2010 inom ramen för det så kallade IMMI-projektet. Enligt den nya integrationslagen som trädde i kraft 
hösten 2011 ska kommunerna uppdatera sina integrationsprogram före utgången av år 2013. Ett vill-
kor för att bl.a. statens ersättning för mottagande av flyktingar ska betalas till kommunerna är att det 
finns ett uppdaterat integrationsprogram. 
 
FÖRSLAG: 
Samarbetsnämnden beslutar 

- rekommendera att kommunerna i Jakobstadsregionen gemensamt finansierar en uppdatering 
av integrationsprogrammet genom att ge projektkoordinator Ulla Linder i uppdrag att utföra ar-
betet som anställd av staden Jakobstad med placering i social- och hälsovårdsverket för tiden 
1.8 – 31.12.2013 med en 40 % arbetstid. 
 

BESLUT: 
Samarbetsnämnden godkände förslaget. 
_______________ 
 
19.8.2013: 
Uppskattade kostnader presenterades under sammanträdet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner en gemensam finansiering av en uppdatering av integrations-
programmet enligt samarbetsnämndens rekommendation.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 148/2013 
 
 
204 §.     AKTIER OCH ANDELAR     Fastighets Ab Heimsjölidens anhållan om aktiekapital-

förhöjning 

Kommundirektören: 
Bolagets fastigheter har ett behov av grundrenovering. Byggnader med ca 1600 m2 lägen-
hetsyta på 28 lokaler har uppförts 1970 och 1980. Ett byte av ytterdörrar uppgår enligt kost-
nadsförslaget till 70 000 €.  
 
Bolagets styrelse föreslår att aktionärerna bidrar med en aktiekapitalförhöjning på 36 000 € 
och att bolaget upptar ett budgetlån på 34 000 €. 
 
Av räkenskaperna framgår att bolagets aktiekapital är relativt stort, 150 540 € och att skuld-
bördan är förhållandevis liten, 164 495 €. Räntekostnaderna uppgår till ca 3 500 €/år. Bola-
get har dessutom en kassa på ca 8 500 € och reserveringar på 21 000 € som kan användas 
för grundrenoveringen. Hyresnivån på ca 6,1 €/m2 är lägre än i kommunens hyreslokaler. 
 
Bolaget har förutsättningar att med sina reserveringar och kassamedel i kombination med en 
större andel lån göra den nödvändiga grundrenoveringen. En höjning av aktiekapitalet skulle 
snedvrida situationen mellan bolag och aktörer på marknaden. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen torde fatta beslut om att inte bidra med en aktiekapitalförhöjning i en nöd-
vändig grundrenovering. 
  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen remitterar enhälligt ärendet för ny beredning. 
_____________ 
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Dnr: KST 146/2013 
 
 
205 §.        RÄTTELSEYRKANDE Pekka Saajorantas rättelseyrkande; kommunstyrel-

sens § 169 och § 197 

Kommundirektören: 
Pekka Saajoranta har den 2 juli 2013 inlämnat ett rättelseyrkande, bifogas som Bilaga 1/205 
§ av 19.8.2013, över kommunstyrelsens beslut 3.6.2013 § 169 med anledning av att styrel-
seledamot Hagström gett ett förslag, som inte fått understöd och som inte antecknats i proto-
kollet. Rättelseyrkan gäller även kommunstyrelsens beslut 24.6.2013 § 197 med anledning 
av att kommunstyrelsen utsett en ny protokolljusterare, då Hagström vägrat justera § 169 
från föregående sammanträde. Saajoranta yrkar på att kommunstyrelsen rättar ovan nämnda 
beslut, med hänvisning till kommunens förvaltningsstadga § 33 och Kommunallagen § 59. 
 
Ärendet i § 169 gällde beslut om kommunens budgetramar för år 2014. Kommunfullmäktige 
fattar beslut om kommunens budgetramar. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förkastar Pekka Sajorantas rättelseyrkande som obefogat, då det enligt 
besvärsanvisningen inte kan göras rättelseyrkande i ärenden som rör beredning eller val av 
protokolljusterare. 
 
 
Tapani Myllymäki föreslog att Pekka Saajoranta beviljas rätt att göra rättelseyrkande och 
understöddes av Mikaela Dalbacka. 
 
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande Storbacka att det finns två förslag och att 
omröstning bör verkställas. Han föreslog att detta sker med namnupprop så att den som stö-
der kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Myllymäkis förslag röstar 
”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen gavs 4 ja-röster (Byggmästar, Hongell, Skullbacka 
och Storbacka) och 5 nej-röster (Dahlvik, Dahlbacka, Filppula, Myllymäki och Riippa). 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, efter omröstning, att Pekka Saajoranta hade rätt att göra 
rättelseyrkande. Huruvida rättelseyrkandet ska godkännas eller förkastas tog kom-
munstyrelsen inte ställning till. 
_____________ 
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Dnr: KST 143/2013 
 
 
206 §.          FÖRVALTNING Vasa förvaltningsdomstols anhållan om utlåtande; 

besvär över kfge:s beslut 13.6.2013, § 74 
 
 
Kommundirektören: 
Vasa förvaltningsdomstol begär kommunens utlåtande om Pekka Saajorantas besvär över 
Kronoby kommunfullmäktiges behandling av budgetramarna för år 2014. Utlåtandet bör ges 
senast 16.9.2013. 
 
Domstolens anhållan jämte besväret framgår av Bilaga 1/206 § av 19.8.2013 och förslaget till 
kommunstyrelsens utlåtande av Bilaga 2/206 § av 19.8.2013.  
 
Enligt förvaltningsstadgan § 9 punkt 5 skall kommunstyrelsen avge förklaring med anledning 
av besvär över kommunfullmäktiges beslut.  
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen avger till Vasa förvaltningsdomstol utlåtande över Pekka Saajorantas be-
svär gällande kommunfullmäktiges behandling av budgetramarna för år 2014. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_____________ 
 
 
Tapani Myllymäki anmälde avvikande mening, som inlämnades skriftligt Bilaga 3/206 § av 
19.8.2013, till protokollet.  
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Dnr: KST 141/2013 
 
 
207 §. TOMTER Anhållan om köp av affärstomt; Greco. 

Planläggaren: 
Alexandra Greco och Siv Rudström-Greco anhåller om att få köpa tomt nr 2 i kvarter 170 i 
detaljplanen för Kronoby centrum. Tomten finns invid Kronobyvägen bredvid ST-1 service-
station. Tomten är i detaljplanen en affärs- och bostadstomt på ca 3 800 m2 och man får 
bygga i två våningar. De har planer på att uppföra en byggnad på två våningar där man har 
en affärslokal på nedre våningen och bostäder på övre våningen. Denna tomt är den sista 
affärstomt som kommunen har kvar i sin ägo i Kronoby centrum.  
 

Då det är fråga om en affärstomt och för att säkerställa att tomten blir bebyggd bör man ha 
som villkor att tomten blir bebyggd samt att man inte kan överlåta tomten vidare utan kom-
munens medgivande.  
 

Tomtens läge framgår närmare av bifogad karta, Bilaga 1/207 § av 19.8.2013. 
 

KD:S FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen säljer åt Alexandra Greco och Siv Rudström-Greco tomt nr 2 i kvarter 170 
i detaljplanen för Kronoby centrum invid Kronobyvägen i Kronoby centrum bestående av ett 
ca 3 800 m2 stort outbrutet område av lägenheten Stationsfält RNr 3:61 i Hopsala by, Krono-
by kommun. Priset är 5 €/m2 vilket blir 19 000 € för tomtmarken.  
Då det är fråga om en affärstomt i centrum så gäller följande villkor: 

- Köpebrevet undertecknas först då bygglov beviljats och vunnit laga kraft.  
- Köparna förbinder sig att inom två år från undertecknandet av köpebrevet inleda be-

byggandet av tomten med en ny affärsbyggnad i enlighet med detaljplanen, bygg-
nadsordningen och av byggnadsnämnden godkända ritningar. Har inte byggnadsar-
betena påbörjats inom denna tid återgår detta köp. 

- Köparna förbinder sig att slutföra byggandet så att byggnaden kan tas i bruk inom 
fyra år från köpet genom en godtagbar användarsyn förrättad av byggnadstillsyns-
myndigheten. Ifall inte byggnaden är färdigställd i ovan nämnt skick utgår ett avtalsvi-
te på 10 000 euro per år tills byggnaden blivit färdigställd. Ifall byggandet pågår och 
tomten överlåts åt en tredje part skall denna part informeras om byggnadsskyldighe-
ten samt avtalsvitet. 

- Köparna får inte överlåta en obebyggd tomt vidare till tredje part utan kommunstyrel-
sens godkännande. 

 
Liane Byggmästar föreslog bordläggning av ärendet, för vidare utredning och ordförande 
avbröt diskussionen för omröstning av huruvida diskussionen ska fortsätta eller ärendet bord-
läggas.  
 

Ordförande Storbacka föreslog att detta sker med namnupprop så att den som röstar för fort-
satt behandling av ärendet röstar ”ja” och den som stöder Byggmästars förslag om bordlägg-
ning röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen gavs 5 ja-röster (Dalvik, Filppula, Myl-
lymäki, Riippa och Storbacka) och 3 nej-röster (Byggmästar, Hongell och Skullbacka). Dahl-
backa avstod från att rösta. 
 
BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_____________  
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Dnr: KST 149/2013 
 
 
208 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Kronoby kyrkliga samfällighet. 

Planläggaren:  
Kronoby kyrkliga samfällighet anhåller om undantagslov för anläggande av en parkerings-
plats på del av ett grönområde (VP-område) i detaljplanen för Nedervetil centrum. Den pla-
nerade parkeringsplatsen är bredvid begravningsplatsen. Samfälligheten har köpt en del av 
detta grönområde av ett dödsbo. Den nya parkeringsplatsen, som har 38 st. bilplatser, byggs 
för att minska på de trafikproblem som uppstår vid större kyrkliga helger, vigslar, begrav-
ningar, m.m.  
 
I dagens läge parkerar man längs med vägen invid kyrkan och detta förorsakar trafikstock-
ningar samt trafiksäkerhetsrisker. Enligt situationsplanen skulle man också ha en öppning i 
muren runt begravningsplatsen så att man från denna nya parkering lätt slipper in till begrav-
ningsplatsen. 
  
Tekniska nämnden har granskat planerna som samfälligheten har uppgjort över hela områ-
det för kyrkan och församlingshemmet och man har påpekat att parkeringssituationen borde 
åtgärdas för att förbättra trafiksäkerheten. I dagens läge är grönområdet en igenvuxen gam-
mal åker. 
 
Grannarna har informerats om projektet och har inget att anmärka då planerna har ändrats 
till en del för att motsvara deras önskemål. En granne önskar dock att ett skyddande trädbe-
stånd bör lämnas närmast mot tomten. Museiverket har också granskat planerna och de har 
inget att påpeka om denna parkeringsplats. 
 
Då det är fråga om en parkeringsplats som betjänar kyrkobesökarna och används mest bara 
vid större tillställningar finns det förutsättningar att bevilja undantagslov för projektet.  
 
Detaljplan, samt situationsplan, över parkeringsplatsen som Bilaga 1/208 § av 19.8.2013. 
 
Beslutet meddelas efter att det anslagits den 27 augusti 2013. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om undantagslov med stöd av § 171 och 172 § i 
markanvändnings- och bygglagen och Kronoby kommuns förvaltningsstadga § 10 p. 8 bevil-
jas undantag från stadgandena i § 58 i Markanvändnings- och bygglagen för anläggande av 
en parkeringsplats på del av ett grönområde (VP-område) i detaljplanen för Nedervetil cent-
rum omfattande ett ca 1200 m2 stort område av lägenheten Mellanäng RNr 13:2 i Överby by. 
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om undantagslov då det är fråga om områdesan-
vändning (inga byggnader uppförs på området). 
Ett skyddande trädbestånd bör lämnas mot tomterna söder om parkeringsplatsen. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 106/2013 
 
 
209 §.    MOTION    Elisabeth Hagströms m.fl.:s motion om bolagisering av Kronoby Elverk 

Kommundirektören: 
Elisabeth Hagström med flere inlämnade 18.4.2013 en motion om utredning av olika alterna-
tiv vid bolagisering av Kronoby Elverk. 
 
Motionen överfördes 26.6.2013 till Kronoby Elverk med begäran om ett utlåtande. Kronoby 
Elverks utlåtande lämnades till kommunen 11.7.2013.  
 
KD:S  FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen torde konstatera som svar på motionen för fullmäktige 
att     riksdagen 18.6.2013 godkänt regeringens proposition 32/2013 med förslag till 

lag om ändring i kommunallagen, lagen avses träda i kraft 1.9.2013 
att     enligt propositionen är Kronoby Elverk ett sådant kommunalt affärsverk som 

berörs av lagändringen, vilket betyder att en bolagisering ska genomföras före 
utgången av år 2014 

att     arbetet kring bolagiseringen har inletts inom Katternögruppen, dit Kronoby El-
verk hör 

att     målsättningen är att inom ett år få ett godkännande för hur bolagiseringen 
genomförs, så att den kan verkställas inom år 2014 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_____________ 
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210 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 3.6.2013 
- Mellersta Österbottens utbildningscenter, samkommunfullmäktige, 5.6.2013 
- Kårkulla samkommun, samkommunfullmäktige, 12.6.2013 
- Optima samkommun, samkommunstyrelse, 19.6.2013 
- Optima samkommun, samkommunfullmäktige, 24.6.2013 
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 24.6.2013 
- Social- och hälsovårdsnämnd, 26.6.2013 

 
b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för maj 2013; sammanlagt 

145 personer eller 4,6 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete, av dessa var 
22 personer under 25 år och 56 personer över 50 år, 23 personer hade varit utan arbe-
te över ett år, 18 personer var placerade med olika åtgärder och 4 arbetsplatser var le-
diga.  I förhållande till föregående månad har antalet arbetslösa ökat med 11 personer 
och jämfört med maj 2012 har antalet arbetslösa ökat med 31 personer. I Jakobstads-
regionen var arbetslösheten 5,7 % och i hela landet 10,3 %. Frånsett Åland var syssel-
sättningsläget bäst i landskapet Österbotten. 
 

c) Statistikcentralens befolkningsändringar i maj 2013; befolkningen minskade med 6 per-
soner (8 födda, 4 avlidna, 11 inflyttade från andra kommuner, 22 utflyttade till andra 
kommuner, 1 inflyttat från utlandet och ingen utflyttad utomlands). Under årets fem för-
sta månader har befolkningen ökat med totalt 1 person (31 födda, 34 avlidna, 68 inflyt-
tade och 64 utflyttade). 

 
d) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) har förkastat Pensionärshemsförening-

en i Nedervetil rf:s ansökan om reservering av investeringsunderstöd och räntestödslån 
åt grupper med särskilda behov, med motiveringen att det utgående från prioritetsord-
ningen inte fanns tillräckliga anslag. 

 
e) Inbjudan till Keski-Pohjanmaan V hyvinvointifoorumi (Mellersta Österbottens V väl-

färdsforum) 17.9.2013 kl. 8.30 – 16.00 i Karleby stad. Anmälningar senast 9.9.2013. 
 

f) Regionförvaltningsverket har beviljat Rönnqvist Greger Ab miljötillstånd för uppfödning 
av pälsdjur och utvidgning av farmen. 

 
g) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för juni 2013; sammanlagt 

158 personer eller 5 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete, av dessa var 26 
personer under 25 år och 54 personer över 50 år, 24 personer hade varit utan arbete 
över ett år, 24 personer var placerade med olika åtgärder och 3 arbetsplatser var ledi-
ga.  I förhållande till föregående månad har antalet arbetslösa ökat med 13 personer 
och jämfört med juni 2012 har antalet arbetslösa ökat med 24 personer. I Jakobstads-
regionen var arbetslösheten 7 % och i hela landet 11,6 %.  
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h) Statistikcentralens befolkningsändringar i juni 2013; befolkningen ökade med 3 perso-
ner (4 födda, 5 avlidna, 17 inflyttade från andra kommuner, 18 utflyttade till andra 
kommuner, 5 inflyttat från utlandet och ingen utflyttad utomlands). Under årets sex för-
sta månader har befolkningen ökat med totalt 4 person (35 födda, 39 avlidna, 90 inflyt-
tade och 82 utflyttade). 

 
i) Jakobstads konsertsal Ab och Yrkeshögskolan Novia tackar Kronoby kommun för bi-

draget, stol nummer 21.  
 

j) Regionförvaltningsverkets beslut 124/2013/1 gällande Ferral Alucast Oy:s bullerutred-
ning finns till påseende under besvärstiden 31.7 – 30.8.2013 på den officiella anslags-
tavlan i Kronoby kommun. 

 
k) Regionförvaltningsverkets beslut 125/2013/1 gällande Ferral Alucast Oy:s åtgärder för 

att minska utsläppen till luft finns till påseende under besvärstiden 31.7 – 30.8.2013 på 
den officiella anslagstavlan i Kronoby kommun. 

 
l) Mellersta Österbottens sommaruniversitet, verksamhetsberättelse för år 2012. 

 
m) Företaget ISS meddelar att samtliga tillägg till huvudavtalet i Kronoby kommun avslutas 

i samband med att huvudavtalet upphör att gälla 31.7.2014. 
 

n) Inbjudan till Mellersta Österbottens förbunds fullmäktiges mötesseminarium 19.9.2013 i 
Kelviå.  

 
o) Inbjudan till Esse å Fondens 20-års seminarium 29.8.2013 i Lappajärvi.  

 
p) Tukes (Turvallisuus- ja kemiaalivirasto) beslut om inmutningsrätt för Henning Huldén & 

Söner Ab vid GruvNr 8983/1 Målas. Kommunen har 11.6.2010 givit ett hinderlöshetsin-
tyg.  

 
q) Botnia-Atlanticaprogrammets årskonferens 2013 i Vasa 10 - 11.9.2013, anmälan se-

nast 30.8.2013 
 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 

 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 152/2013 
 
 
211 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ; avyttring av skogsskiften 

Personalsekreteraren: 
Bengt-Johan Skullbacka inlämnar följande skriftliga initiativ: 
 
”Undertecknad anser att kommunstyrelsen bör utreda ifall det är ekonomiskt vettigt för kom-
munen att bedriva skogsbruk. 
Marknadspriset på skogsmark är mycket högt för närvarande och det råder ”säljarens mark-
nad”, därför kunde det vara förnuftigt att avyttra enhetliga skogsskiften, som ej kan användas 
för annat ändamål 
 
Kommunstyrelsemedlem Bengt-Johan Skullbacka” 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativen bereds till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 153/2013 
 
 
212 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ; företagsträffar 

Personalsekreteraren: 
Bengt-Johan Skullbacka inlämnar följande skriftliga initiativ: 

 
”Att kommunstyrelsen ordnar företagsträffar under hösten eller inkommande vinter i samtliga 
kommundelar, där programmet kunde bestå av någon föreläsare som skulle beröra aktuella 
saker, där kommunledningen skulle närvara osv… 
 
Kommunstyrelsemedlem Bengt-Johan Skullbacka” 

 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativen bereds till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget.  
__________ 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
19.8.2013 

 
 
Sida 
12/286 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

27.8.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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: 198 – 202, 209 - 211 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 203 - 208 
 
 
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: 203 - 208 
 
 
 
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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