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Sammanträdestid Måndag 13.1.2014, kl. 18.00  
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
2 §. PROTOKOLLJUSTERING 
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN 
4 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
5 §. KOMMUNSTYRELSEN   Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2014 
6 §. BUDGET 2014    Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan 
7 §. BUDGET 2014    Verkställighetsdirektiv 
8 §. BOLAGSSTÄMMOR    Val av kommunens representanter 2014 
9 §. BOLAGSSTÄMMOR   Direktiv för kommunens representanter 
10 §. PLANER      Österbottens förbunds anhållan om utlåtande;  
  utkast till landskapsstrategi 2014-17 och 
  miljörapporten 
11 §. UNDERSTÖD   Norra Svenska Österbottens krigsveteranförening  . r.f. 
12 §. INITIATIV    Elisabeth Hagströms initiativ om öppna  styrelsemöten 
13 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
14 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 8 januari 2014 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför. 
________________________ 
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Nämnd Kommun- 
styrelse 
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fullmäktige 
 
 

 

2 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen utser Bengt-Johan Skullbacka och Liane Byggmästar att justera protokol-
let. Protokollet justeras den 15 januari 2014. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Bengt-Johan Skullbacka och Liane Byggmästar till protokoll-
justerare. 
____________________ 
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fullmäktige 
 
 

 

3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i uppgjord form. 
______________________ 
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4 §. 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 möte har tillställts kommunstyrelsen: 
 
 - miljönämnden, 10.12.2013 
 - tekniska nämnden, 11.12.2013 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________________ 
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Dnr: KST 1/2014 
 
 
5 §. KOMMUNSTYRELSEN     Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2014 

Kommunsekreteraren: 
Enligt förvaltningsstadgan för Kronoby kommun, godkänd 13.12.2012 § 70 håller varje organ 
sina sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som de beslutar. Sammanträde kan 
också hållas om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av medlem-
marna gör en framställning om detta till ordföranden. Kallelsen skickas på det sätt kommun-
styrelsen besluter. 
Kommunstyrelsen har under de senaste åren hållit sina ordinarie sammanträden vanligen 
första och tredje måndagen i månaden med början kl. 18.00.  I fjol hölls 21 sammanträden. 
Kallelsen till kommunstyrelsens medlemmar har under de senaste åren distribuerats per post 
så att medlemmarna fått kallelsen och föredragningslistan på torsdagen veckan före mötet. 
Föredragningslistan har även sänts som e-post samtidigt som den har postats på onsdagen. 
Föredragningslistan finns även på kommunens webbplats i regel från samma dag som leda-
möterna får den.  Föredragningslistan ersätts sedan av protokollet när det är klart och god-
känt av justerarna. 
Kommunstyrelsens möten var under tiden 31.10.2011 - 21.01.2013 offentliga enligt styrel-
sens beslut 17.10.2011 § 240 och upphörde 21.01.2013 § 48. 
 
Förslag till sammanträdesdagar framgår av Bilaga 1/5 § av 13.1.2014. Av den framgår även 
tidtabellen för fullmäktigemötena. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen håller under år 2014 ordinarie sammanträden vid de tidpunkter som framgår 
av bilagan, så att sammanträdena börjar klockan 18.00. Ordinarie sammanträdesplats är 
Kommungården.   
Kommunstyrelsens protokoll hålls framlagda till allmänt påseende i Kommungården tisdagen 
den åttonde dagen efter respektive sammanträde.  Kopior av protokollen publiceras på 
kommunens webbplats.  
Meddelande om kommunstyrelsens sammanträden under året uppsätts på kommunens 
officiella anslagstavla och på webbplatsen. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
 
 
  






benita.frojdo
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Dnr: KST 10/2014 
 
 
6 §. BUDGET 2014   Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan 

Tf ekonomichefen 
Kommunfullmäktige godkände 12.12.2013 § 100 kommunens budget för år 2014, i vilken 
kommunstyrelsen för uppgiftsområdet Allmän administration och näringsliv tilldelades ett 
nettoutgiftsanslag på 971 181 €. Dispositionsplanen för dessa utgiftsområden har uppgjorts 
enligt tidigare principer. Huvudregeln för driftsbudgetens bindning gentemot kommunfullmäk-
tige är netto på nämndnivå. Detta innebär att nämnderna, liksom också kommunstyrelsen, 
fritt får disponera utgifts- och inkomstanslaget mellan sina uppgiftsområden som de själva 
anser mest ändamålsenligt, men nettoanslaget får inte överskridas på nämndnivå. Gällande 
nettoanslaget för Flyktingmottagning, Social- och hälsovården samt Landsbygd är bindning-
en ett undantag. Trots att uppgiftsområdena underlyder kommunstyrelsen är dess bindning 
fristående från kommunstyrelsens nettoanslag. 
Förslag till dispositionsplan överensstämmande med beviljat nettoanslag för kommunstyrel-
sens uppgiftsområde Allmän administration och näringsliv har gjorts och finns som bilaga, 
Bilaga 1/6 § av 13.1.2014. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner 2014 års dispositionsplan för uppgiftsområdet Allmän administ-
ration och näringsliv. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. och godkänner disposi-
tionsplanen, men ber ekonomikansliet uppgöra en precisering av de social- och häl-
sovårdskostnader som inte ingår i Karlebys budget. 
__________________ 
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Dnr: KST 8/2014 
 
 
7 §. BUDGET 2014   Verkställighetsdirektiv 

Tf ekonomichefen: 
Kommunfullmäktige godkände 12.12.2013 § 100 budgeten för år 2014. Kommunstyrelsen 
bör förse den med verkställighetsvillkor samt sända den till nämnderna och tjänsteinneha-
varna/arbetstagarna, som skall följa den. Som Bilaga 1/7 § av 13.1.2014 finns förslag till 
verkställighetsdirektiv. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner verkställighetsdirektiven för budgeten 2014, som tillställs 
nämnderna och berörda anställda i samband med att budgeten distribueras. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 5/2014 
 
 
8 §. BOLAGSSTÄMMOR   Val av kommunens representanter 2014 

Kommunsekreteraren: 
Enligt kommunallagen § 23 bevakar styrelsen kommunens intresse samt företräder kommu-
nen och för kommunens talan, om inte annat bestämts i en instruktion.  Kommundirektören 
har rätt att uttala sig på kommunens vägnar (KomL § 24). 
Kommunstyrelsen har årligen utsett representanter till de bolags- och andelsstämmor, i vilka 
kommunen är aktie- och andelsägare. Ifall särskilda representanter inte utses är kommundi-
rektören företrädare enligt ovannämnda stadgande i § 24 KomL. 
Förutom de bolags- och andelsstämmor, som representanter utsetts till tidigare, bör repre-
sentanter utses för nya bolag. Direktionen för Kronoby Elverk kan befullmäktigas att utse 
representant till Oy Katternö Ab:s, Perhonjoki Oy:s, Oy Herrfors Ab:s, Katternö Kraft Oy Ab:s 
och Katternö Kärnkraft Oy Ab:s bolagsstämmor. På en bolagsstämma kan inte kommunens 
röster fördelas på flera åsikter. Det är därför motiverat att utse endast en företrädare, men 
det kan vara motiverat att utse tillräckligt antal ersättare.  
Kommunallagen har bestämmelser om att kommunstyrelsen eller någon annan i en instruk-
tion förordnad kommunal myndighet vid behov ger dem som företräder kommunen i sam-
funds, institutioners och stiftelsers förvaltningsorgan anvisningar om hur kommunen skall 
ställa sig till de frågor som behandlas.  Dottersamfund till kommunen (där kommunen har 
mera än 50 % av aktierna) är bolagen 1, 2, 5, 7 och 8 och intressesamfund (där kommunen 
har 20 - 50 % av aktierna) är bolagen 6, 13, 14 och 26.   
Kommunfullmäktige godkände 28.1.1999 koncerndirektiv. Behovet av anvisningar har ökat 
genom ibruktagande av koncernbalansräkning vid tillämpningen av bokföringslagen i kom-
munal redovisning och genom de ändringar i aktiebolagslagen, som trädde i kraft 1.9.1997. I 
budgeten 2014 sidan 22 finns under övriga villkor följande anteckning för andra bolag: 
”Kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkastningskrav även för bolag i kommunkoncernen. 
Kommunstyrelsen har även för år 2014 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i 
dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad 
avkastning uppgår till 4 700 €.” 
Kommunen har under 2013 inte gått med i nya aktiebolag. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser en representant och ersättare till nedannämnda bolags- och 
andelsstämmor för år 2014.   
Direktionen för Kronoby Elverk utser representanter till bolagsstämmor i p. 20-24.  
Till bolagen i p. 28, 29 och 33 utses dock ingen representant.  
Kommunstyrelsen befullmäktigar Österbottens svenska producentförbund att företräda 
kommunen i p. 31. 
 

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab  
2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp 
3. Nedervetil vattenandelslag 
4. Andelslaget Söderby Vatten 
5. Fastighets Ab Båskgränd 
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6. Fastighets Ab Heimsjöliden 
7. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus 
8. Fastighets Ab Hembo 
9. Fastighets Ab Kronocentrum 
10. Bostads Ab Lillåvägen 
11. Bostads Ab Älvbrinken 
12. Bostads Ab Langbacka 
13. Fastighets Ab Sparbankshuset 
14. Ab Kronoby Konstis Oy 
15. Nikula Travbana Ab 
16. Oy Abilita Ab  
17. Ab Ekorosk Oy 
18. Oy Telefooni Invest Ab 
19. Andelslaget Viexpo 
20. Oy Katternö Ab 
21. Oy Perhonjoki  Ab  
22. Oy Herrfors Ab 
23. Katternö Kraft Oy Ab 
24. Katternö Kärnkraft Oy Ab 
25. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag 
26. Kronoby Energiandelslag 
27. Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia 
28. Ab Det finlandssvenska kompetenscentrum inom det sociala området  
29. Metsäliitto Osuuskunta 
30. Kuntarahoitus OYJ  
31. Lännen Tehtaat 
32. Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab. 
33. Guldkusten Ab 

 
 
BESLUT:  
 
 
Kommunstyrelsen utsåg enhälligt följande representanter och ersättare i bolags- och 
andelsstämmor för år 2014: 
 
1)     Kronoby Vatten och Avlopp Ab: 

Hans-Erik Lindgren, ersättare Seppo Filppula. 
   

2)              Ab Terjärv Vatten och Avlopp: 
Peter Svartsjö, ersättare Stefan Högnabba. 
 

3)               Nedervetil vattenandelslag: 
Carl-Johan Enroth, ersättare Sixten Dalvik. 

 
4)               Andelslaget Söderby Vatten: 

Hans-Erik Lindgren, ersättare Susanne Hongell. 
 
5)   Fastighets Ab Båskgränd: 

Liane Byggmästar, ersättare Seppo Filppula. 
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6)              Fastighets Ab Heimsjöliden: 
  Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Peter Svartsjö. 
 
7)              Fastighets Ab Terjärv Veteranhus: 
   Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Peter Svartsjö. 
 
8)              Fastighets Ab Hembo: 
   Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte. 
 
9 )              Fastighets Ab Kroncentrum: 

Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren. 
 
10)              Bostads Ab Lillåvägen: 

Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren. 
 
11)             Bostads Ab Älvbrinken: 

Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte. 
 

12)             Bostads Ab Langbacka: 
Peter Svartsjö, ersättare Inger Wistbacka. 
  

13)      Fastighets Ab Sparbankshuset: 
Hans-Erik Lindgren, ersättare Göran Strandvall. 

 
14)     Ab Kronoby Konstis Oy: 

Inger Backman, ersättare Jan-Erik Hästö. 
 
15)   Nikula Travbana Ab 

Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Stefan Högnabba. 
 

16)   Oy Abilita Ab: 
Stefan Dahlvik, ersättare Elisabeth Hagström. 

 
17)   Ab Ekorosk Oy: 

Helena Broända, ersättare Hans-Erik Lindgren. 
 

18)   Oy Telefooni Invest Ab: 
Bernt Storbacka, ersättare Sixten Dalvik. 
 

19)   Andelslaget Viexpo: 
Seppo Filppula, ersättare Susanne Hongell. 
 

20)   Oy Katternö Ab: 
Direktionen för Kronoby Elverk berättigas utse representant och ersättare. 

 
21)   Perhonjoki Oy: 
   Direktionen för Kronoby Elverk berättigas utse representant och ersättare. 
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22)    Oy Herrfors Ab: 
    Direktionen för Kronoby Elverk berättigas utse representant och ersättare. 
 
23)  Katternö Kraft Oy Ab: 
                Direktionen för Kronoby Elverk berättigas utse representant och ersättare. 
 
24)  Katternö Kärnkraft Oy Ab: 
                Direktionen för Kronoby Elverk berättigas utse representant och ersättare. 

 
25)           Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag: 
  Liane Byggmästar, ersättare Jan-Erik Hästö. 
 
26)          Kronoby Energiandelslag: 
   Hans-Erik Lindgren, ersättare Göran Strandvall. 

 
27)           Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia: 
   Bernt Storbacka, ersättare Sixten Dalvik. 

 
28)           Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området: 
   Ingen representant utses. 
 
29)           Metsäliitto Osuuskunta: 
   Ingen representant utses.  
 
30)           Kuntarahoitus OYJ: 
   Kommundirektören, ersättare Bernt Storbacka 
 
31)           Lännen Tehtaat: 
   Österbottens svenska producentförbund r.f. befullmäktigas utse företrädare. 
 
32)           Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab: 

          Kommundirektören,  ersättare Bernt Storbacka.  
 
33)           Guldkusten Ab: 
   Ingen representant utses 
_____________  
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Dnr: KST 6/2014 
 
 
9 §. BOLAGSSTÄMMOR   Direktiv för kommunens representanter 

Kommunsekreteraren: 
Kommunstyrelsen utsåg i föregående paragraf kommunens representanter till bolagsstäm-
mor.  Som direktiv för val vid dessa bolagsstämmor, borde kommunstyrelsen nominera per-
soner för uppdrag till styrelsemedlemmar, revisorer och ersättare i de bolag som framgår 
nedan. Jämställdhetsbestämmelserna bör iakttas. 
I kommunens dotterbolag under punkterna 1-5 bör med anledning av en lagändring 2009 
revisionen skötas av enbart yrkesrevisorer, vilket i vår kommun betyder OFR-samfundet Oy 
Audiator Ab, numera BDO Audiator Ab, med Anders Lidman som ansvarig revisor. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen nominerar de personer, som borde väljas till styrelsemedlemmar och er-
sättare samt konstaterar att revisionen sköts av kommunens revisor, för följande bolag: 

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab 
2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp 
3. Fastighets Ab Båskgränd 
4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus 
5. Fastighets Ab Hembo 
6. Fastighets Ab Heimsjöliden 
7. Fastighets Ab Sparbankshuset 
8. Telefooni Invest Ab 
9. Oy Katternö Ab och övriga bolag  
10. Ab Ekorosk Oy 
11. Ab Kronoby Konstis Oy 
12. Näringscentralen Concordia Ab 
13. Kronoby Energiandelslag 
14. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag. 

 
 
BESLUT:  
 
Kommunstyrelsen nominerade efter diskussion följande personer till styrelsemed-
lemmar, ersättare och revisorer: 
 
 
1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab: 
Styrelsemedlemmar:      Tage Torrkulla, Birgitta Björkström-Lyttbacka, Johan Byggmästar, 
  Lena Sabel, Märta Lybäck och Lars Koski. En medlem utses på 
  bolagsstämman. 
Revisorer:                       Kommunens revisor. 
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2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp: 
Styrelsemedlemmar:   Stefan Dahlvik, Ulrika Ahlbäck, Bertil Hansson, Hans Sandström 
  och Tage Torrkulla. 
Ersättare för styrelsemedlemmar:   Pontus Svartsjö och Tuula Forsander. 
Revisorer:                       Kommunens revisor. 
 
3. Fastighets Ab Båskgränd: 
Styrelsemedlemmar:       Bernt Slotte, Monica Takkula och Hans-Erik Lindgren. 
Ersättare: Jan-Erik Hästö. 
Revisorer:                       Kommunens revisor. 
 
4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus: 
Styrelsemedlemmar:      Bengt-Johan Skullbacka, Stefan Dahlvik, Mats Stenbäck och  
                                       Birgitta Källberg. 
Ersättare:                        Minna Knutar och Peter Svartsjö. 
Revisorer:                       Kommunens revisor. 
 
5. Fastighets Ab Hembo: 
Styrelsemedlemmar:     André Forsström, Sixten Dalvik och Bernt Slotte. 
Revisorer:                       Kommunens revisor. 
 
6. Fastighets Ab Heimsjöliden: 
Styrelsemedlem:             Hans Sandström. 
 
7. Fastighets Ab Sparbankshuset: 
Styrelsemedlem:             Bernt Slotte. 
 
8. Telefooni Invest Ab: 
Styrelsemedlem:             Sixten Dalvik. 
 
9. Oy Katternö Ab och övriga bolag: 
Styrelsemedlem:             elverksdirektören. 
 
10. Ab Ekorosk Oy: 
Styrelsemedlem:             Bernt Storbacka 
Ersättare:                    Hans-Erik Lindgren.  
 
11. Ab Kronoby Konstis Oy: 
Styrelsemedlem:           Pekka Saajoranta. 
 
12. Näringscentralen Concordia Ab: 
Styrelsemedlem:           Kommundirektören. 
Ersättare:                     Bernt Storbacka. 
 
13. Kronoby Energiandelslag: 
Styrelsemedlem:            Bengt-Johan Skullbacka. 
 
14. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag: 
Styrelsemedlem:          Liane Byggmästar. 
Ersättare:                      Jan-Erik Hästö. 
______________    
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Dnr: KST 4/2014 
 
 
10 §.    PLANER      Österbottens förbunds anhållan om utlåtande; utkast till landskapsstra-

tegi 2014-17 och miljörapporten 

Kommundirektören: 
Österbottens förbund har utarbetat utkast till en landskapsöversikt 2040 och en landskaps-
strategi 2014-2017 samt en miljörapport 2014 – 2017.  
 
Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt 16.12.2013 att lägga fram utkastet till 
Österbottens landskapsstrategi 2014-2017 och miljörapporten i enlighet med lagen om be-
dömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) under 
tiden 7.1–6.2.2014. Landskapsstyrelsen beslöt också att sända begäran om utlåtande till 
kommunerna i Österbotten och till andra relevanta intressegrupper. 
 
Landskapsstrategin består av två delar. Landskapsöversikten anger målbilden för landskapet 
år 2040 och insatsområdena för utvecklingen av landskapet. Landskapsprogrammet beskri-
ver hur strategin ska verkställas åren 2014 - 2017. Bestämmelser om landskapsöversikten 
och landskapsprogrammet finns i markanvändnings- och bygglagen (L32/L999) och i lagen 
om utveckling av regionerna (1651/2009). 
 
Strategin utarbetas i en öppen och interaktiv process där representanter för olika myndighe-
ter, experter, näringslivet, forskarsamhället, frivilligorganisationer och andra aktörer har möj-
lighet att föra fram sina synpunkter. Beredningsprocessen började med arbete i framtids- och 
temagrupper, som en stor del av landskapets aktörer deltog i. Strategin behandlades i två 
omgångar på regionala möten för kommunala tjänstemän och förtroendevalda. Även skriftligt 
underlag begärdes in av kommunerna. Förbundet samlade också in synpunkter från företag 
och allmänhet. 
 
I samband med beredningen av landskapsstrategin görs en bedömning av miljökonsekven-
serna i enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer 
och program (200/2005), som kompletteras av statsrådets förordning (347/200S). För konse-
kvensbedömningen sammanträder en samarbetsgrupp, som består av de mest relevanta 
intressegrupperna. Resultaten av konsekvensbedömningen har sammanställts i den miljö-
rapport som hör till landskapsstrategin. 
 
Miljörapporten presenterar nuläget och särdragen hos miljön i Österbotten på ett överskådligt 
sätt. Landskapsstrategins miljökonsekvenser analyseras på ett allmänt plan utgående från 
huvudmålen i strategin. Enligt miljökonsekvensbedömningen har landskapsstrategin positiva 
effekter som stöder hållbar utveckling och klimatmål, men också negativa konsekvenser no-
teras. Miljörapporten är sakligt uppgjord och torde motsvara kraven som ställs i lagstiftningen 
gällande myndigheters planer och program. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun konstaterar i sitt utlåtande att materialet ger en god överblick av läget inom 
landskapet och att man särskilt lyft fram företagandet och sysselsättningsläget som landska-



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
13.1.2014 

 
 
 
Sida 
1/17 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
 
 
21.1.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

pets starka framgångsfaktorer.  Sysselsättningsgraden är hög i landskapet och detta ger 
goda förutsättningar för tillväxt och utkomst för ett växande befolkningsunderlag. 
I den regionala strukturen har också landsbygdens och byarnas framgångsfaktorer beaktats 
och betydelsen av att kommunikationer utvecklas och tillgängligheten säkras. Dessa frågor 
är av stor betydelse för att stävja utflyttning i de yngre åldersgrupperna som nu är ett pro-
blem för hela landskapet som uppvisar en negativ inrikes nettoflyttning (s. 58). 
Landskapets målbild är klar och överskådlig och åtgärdshelheterna relativt begränsade och 
realistiska.  
För Kronoby kommuns del kan konstateras att utvecklingen av flygförbindelserna, vägsträck-
ningen Kauhava-Ylivieska och riksväg 8 alla finns med i landskapsstrategin för perioden 
2014-2017. 
Kronoby kommun omfattar utkasten men vill ändå framhålla att fixeringen vid energibran-
schen som den viktigaste styrkefaktorn (s. 24) är något enögd och därför riskfylld.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget, men med följande tillägg:  
- Konstaterades att stamväg 63 och Riksväg 13 saknas på kartan på sid 8 i landskaps-
strategin. 
- Noterades att även Kronoby har direkta internationella flygförbindelser, sid 12 i mil-
jörapporten. 
 
_____________________ 
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Dnr: KST 9/2014 
 
 
11 §. UNDERSTÖD     Norra Svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. 

Tf ekonomichefen: 
Norra svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. har under många år beviljats ett under-
stöd på 3 000 € för veteranernas rehabilitering från social- och hälsovårdens budget i Krono-
by. Sedan social- och hälsovården överfördes till Karleby stad ingår beloppet i det anslag 
som är budgeterat för kommunens egna kostnader för social- och hälsovården. 
 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar 3 000 € i understöd till Norra svenska Österbottens krigsveteranfö-
rening r.f. för rehabilitering av frontveteraner år 2014. Anslag utgår ur styrelsens disposi-
tionsmedel/social- och hälsovård. Redovisning över användningen av understödet under år 
2013 bör inlämnas till kommunstyrelsen innan årets anslag utbetalas. 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
____________________ 
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Dnr: KST 189/2013 
 
 
12 §. INITIATIV   Elisabeth Hagströms initiativ om öppna styrelsemöten 

Kommundirektören: 
Kommunstyrelsemedlem Elisabeth Hagström har 4.11.2013 inkommit med ett initiativ om att 
styrelsens möten skall vara öppna och offentliga. 
Nu sittande kommunstyrelse beslöt enhälligt på sitt första möte 21.1.2013 § 48 att styrelsens 
möten inte är offentliga. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att den enhälligt fattat beslut om att styrelsemöten inte är of-
fentliga. 
 
 
Elisabeth Hagström vidhöll sitt förslag att styrelsens möten skall vara öppna och offentliga. 
Förslaget understöddes av Mikaela Dahlbacka. 
 
Företogs omröstning. Rösterna föll 7 för kommundirektörens förslag och 2 för Elisabeth Hag-
ströms förslag. För kommundirektörens förslag röstade Liane Byggmästar, Sixten Dalvik, 
Seppo Filppula, Susanne Hongell, Bertel Riippa, Bengt-Johan Skullbacka och Bernt Stor-
backa. För Elisabeth Hagströms förslag röstade Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt därmed att omfatta kommundirektörens förslag, att styrel-
semöten inte är offentliga. 
_______________________ 
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13 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

- Optima samkommunstyrelse 03.12.2013, budget- och ekonomiplan 2015-2016 
- Optima samkommunfullmäktige 17.12.2013 
- Keskipohjanmaan liitto - Mellersta Österbottens förbund 16.12.2013 
- Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 17.12.2013 

 
b) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen  

-       Arbetsplatsmöte Kvarnbo daghem 12.12.2013 
-       Arbetsgruppen för sakligt bemötande 16.12.2013 
- Samarbetskommittén, 2.12.2013 
 

c) Kommunen uppvaktade 7.1.2014 justitieminister Anna-Maja Henriksson med anledning 
av hennes 50-årsdag 
 

d) Kopio Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksestä: Valtausoikeutta koskeva 
päätös 2.1.2004 
 

e) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för november 2013; sam-
manlagt 136 personer eller 4,3 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete, av des-
sa var 13 personer under 25 år och 58 personer över 50 år, 22 personer hade varit utan 
arbete över ett år, 18 personer var placerade med olika åtgärder och 5 arbetsplatser var 
lediga.  I förhållande till föregående månad har antalet arbetslösa ökat med 3 personer 
och jämfört med november 2012 har antalet arbetslösa ökat med 13 personer. I Jakob-
stadsregionen var arbetslösheten 5,7 % och i hela landet 11,3 %.  

 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________________ 
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14 §. 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: 4 -12 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
Paragrafer: 
 
 
 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:                  Vasa förvaltningsdomstol 
                   PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
                   Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
Kommunalbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:  
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden 
utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom 
bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god 
tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 
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