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Utfärdat

23.4.2014
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 6 maj 2014
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

114 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
115 §. PROTOKOLLJUSTERING
116 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
117 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
118 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
119 §. BORGEN Återlämnande av inteckning till Kronoby Energian-

delslag
120 §. FÖRVALTNING Protokolljustering, kommunstyrelsen 3.6.2013 § 169;

kommunstyrelsens rättelse av paragrafen
121 §. FÖRVALTNING Organisationsmodell för flyktingmottagning
122 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Jens-Ove och Britt-Marie Högnabba
123 §. NÄMNDER Ungdomsrådsmedlemmarnas initiativ om ersättare
124 §. DELGIVNNGSÄRENDEN
125 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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Nämnd Kommun-
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114 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 23 april 2014 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.
_______________________
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115 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Liane Byggmästar och Seppo Filppula att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 30 april 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att utse Hans Sandström och Seppo Filppula att justera pro-
tokollet den 30 april 2014.
________________________
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116 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form.
_______________________
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117 §. 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 styrelsen.
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:

- Ungdomsrådet 7.4.2014
- Byggnadsnämnden 8.4.2014
- Tekniska nämnden 9.4.2014
- Svenska skolsektionen 15.4.2014
- Kultur- och fritidsnämnden, 16.4.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämnder-
nas möten.
______________________
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118 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Kommunsekreteraren:

Kommunfullmäktiges möte hölls 24.4.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt
följande:

a) BUDGET 2014 Anslag för firande av veterandagen.
- meddelas fritidskoordinatorn

b) PLANER Program för integrationsfrämjande
- meddelas samarbetsnämnden

c) FASTIGHETER Dagvårdsutrymmen i Terjärv
- meddelas tekniska nämnden

d) MOTION Peter Albäck m.fl.:s motion om ändamålsenligheten och
- meddelas förslagsställarna via Peter Albäck.

e) NÄMNDER Christel Viitanens anhållan om befrielse från förtroende
- bordlagt ärende

f) MOTION Göran Strandvall m.fl.:s motion; upphandling av mat- och
- meddelas förslagsställarna via Göran Strandvall

g) TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR, val av teknisk chef
- meddelas den valda samt de andra sökandena.

i) MOTION Socialdemokratiska fullmäktigegruppen med Leena Furubacka som
första förslagsställare samt Stefan Dahlvik inlämnade en motion angående un-
dervisning av barn med specialbehov i Djupsjöbacka skola

- överförs till bildningssektorn för beredning

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslagen.
_____________________
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Dnr: KST 63/2014

119 §. BORGEN Återlämnande av inteckning till Kronoby Energiandelslag

Kommunsekreteraren:

Kronoby Energiandelslag har inlämnat inteckning i anläggningar i Kronoby, Nedervetil och
Terjärv som motsäkerhet för beviljad borgen.

Andelslaget ansöker om att få återlämnat inteckningar till ett värde av 67 275,18 € för ur-
sprungslånet på 185 006,72 € från år 1999 (Kronoby). Den 10.4.2014 kommer hela kvarva-
rande lånesumman att återbetalas så att lånesaldot blir 0,00€ .

Andelslaget ansöker även om att få återlämnat inteckningarna till ett värde av 78 000 € för
ursprungslånet på 300 000 € från år 2006 (Terjärv). Ifall kommunen bifaller andelslagets an-
hållan blir kvar hos kommunen inteckningar för 32 500,00 € utöver de krav som kommun-
fullmäktige ställt.

KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen återlämnar inteckningarna till ett värde av 67 275,18 € för lånet från år
1999 (Kronoby). Lånesumman konstateras därmed vara 0,00 €.

Kommunstyrelsen återlämnar inteckningarna till ett värde av 78 000,00 € för lånet från år
2006 (Terjärv). Kvarstår 234 000 € i pant, vilket är 32 500 € mer än kommunen kräver.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 140/2013

120 §. FÖRVALTNING Protokolljustering, kommunstyrelsen 3.6.2013 § 169;
kommunstyrelsens rättelse av paragrafen

Tf. kommunsekreteraren:
Protokollet från föregående kommunstyrelsesammanträde 3.9.2013, § 169, har inte justerats, då en av
protokolljusterarna anser att protokollstexten inte motsvarar kommunstyrelsens behandling av ärendet
på sammanträdet. Kommunstyrelsens ordförande och den andra protokolljusteraren har justerat pro-
tokollet.

Enligt Kommunförbundets tolkning av kommunallagen är det kommunstyrelsens ordförande som sva-
rar för protokollföring och innehållet i protokollet. Om de valda protokolljusterarna inte godkänner pro-
tokollet i den lydelse som har uppsatts, ska protokollet justeras av organet vid dess nästa sammanträ-
de.

ORDF. FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen utser en ny protokolljusterare för § 169 av 3.6.2013.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att utse Liane Byggmästar till protokolljusterare för § 169 av 3.6.2013 och att
protokollet justeras omedelbart vid dagens sammanträde.
_____________

Elisabeth Hagström avlägsnade sig vid behandlingen av denna paragraf.
_____________

Kommunstyrelsen 28.4.2014

Kommunsekreteraren:

Revisorn har 22.4.2014 muntligt påtalat, att tillvägagångssättet vid justeringen av kommun-
styrelsens § 169/2013 inte har gått formellt riktigt till. För att korrigera detta bör ärendet tas
upp på nytt. Felet korrigeras genom att kommunstyrelsen som organ konstaterar paragrafen
justerad.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen förklarar § 169 av 3.6.2013 härmed justerad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.

Tapani Myllymäki och Seppo Filppula inlämnade avvikande åsikt gällande denna pa-
ragraf, Bilaga 1/ §120 av 28.4.2014.
_______________________
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Dnr: KST 66/2014

121 §. FÖRVALTNING Organisationsmodell för flyktingmottagning

Kommundirektören:

För att samordna och förbereda samt koordinera flyktingmottagningen i Kronoby kommun
har en organisationsmodell utarbetats. En mera permanent struktur krävs för att ansvars-
och budgetfrågorna skall hanteras enligt gällande bestämmelser inom förvaltningen.
Som Bilaga 1/ 121 § av 28.4.2014 fogas organisationsmodell för samtliga berörda instanser.
Koordineringsgruppen är operativt ansvarig och sammankallas av kommunsekreteraren.

KD:S FÖRSLAG:

Respektive sektorchef utser en representant till Kronoby koordineringsgrupp.
Beslutet meddelas också svenska sektionen inom social- och hälsovården och samkommu-
nen Kvarnen samt sektorcheferna.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 68/2014

122 §. UNDANTAGSLOV Ansökan av Jens-Ove och Britt-Marie Högnabba

Planläggaren och byggnadsinspektören:

Jens-Ove och Britt-Marie Högnabba anhåller om undantagslov för att med hänvisning till
stadgandena i MarkByggL §§171-174 få uppföra ett bostadshus på ett RA-område i gällande
strandgeneralplan för Terjärv sjöarna.
Ett gammalt fritidshus har bortflyttats för flera år sedan från denna plats och nu vill ägarna
uppföra ett nytt bostadshus på samma plats. I strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna, (god-
känd 17.6.2010) har denna tomt fått beteckningen RA (fritidstomt) då där har funnits en
mindre fritidsstuga. Tomtområdet är ca 300m från närmaste sjö, Djupsjön. Byggnaderna
bredvid är alla bostadsbyggnader och inritade i planen som AT-område (byaområde), se bi-
fogad kartbilaga Bilaga 1/122 § av 28.4.2014 av strandgeneralplanen.
Hörande av rågrannar har gjorts av 2 rågrannar. Inga anmärkningar har inkommit.

Detta undantagslov är för att korrigera ett fel som begåtts då man år 2010 glömt att rita in
denna tomt som bostadstomt i strandgeneralplanen fastän fritidshuset redan blivit bortflyttat.
Man är nu tvungen att söka detta undantagslov för att kunna uppföra det nya bostadshuset.
Ingen ny byggplats bildas då den gamla fritidsbyggnaden på tomten har flyttats bort. Då
tomtområdet är ca 300m från sjön samt kringliggande bebyggelse i sin helhet består av bo-
stadshus så är det naturligt att även denna tomt blir en bostadstomt.
Projektet medför inte olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen
eller annan reglering av områdesanvändningen. En jämlik behandling av markägarna på
området kan bibehållas då ingen ny byggplats bildas. Ej heller försvåras möjligheterna att
uppnå målen för naturvården och försvårar inte möjligheterna att uppnå målen för skyddet av
den byggda miljön. Eftersom ansökan uppfyller förutsättningarna för undantag enligt MBL
172 §, förordas ansökan.
Beslutet meddelas efter att det anslagits 6.5.2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att Jens-Ove och Britt-Marie Högnabba, med stöd av §171 och
§172 i markanvändnings- och bygglagen samt Kronoby kommuns förvaltningsstadga § 10 p.
8, beviljas undantag för uppförande av ett bostadshus på ett RA-område (fritidstomt) i
strandgeneralplanen för Terjärv sjöar omfattande en byggplats på Bjonbacka lägenhet RNr
70:2 i Kortjärvi by. Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som
motsvarar undantagsbeslutet skall sökas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 69/2014

123 §. NÄMNDER Ungdomsrådsmedlemmarnas initiativ om ersättare

Ungdomsrådet 7.4.2014
Under denna paragraf behandlas de initiativ som Ungdomsrådets medlemmar framlägger om olika
frågor. Beroende på frågornas art ges föredragning vid sammanträdet eller så överförs de till bered-
ning.

Kommunstyrelsen 27.1.2014 § 22:
”Kommunstyrelsen tillsätter ungdomsrådet för år 2014 och utser på förslag av ungdomarna från hög-
stadiet, gymnasiet och Optima följande medlemmar och ersättare i alfabetisk ordning:

medlemmar: ersättare:
Backman Anna Backlund Cecilia
Backman Elin Spikbacka Emilie
Holmström Julia Storbjörk Cajsa
Hummel Anja Nylund Zacharias
Högkvist Kevin Saitajoki Karl-Samuel
Vigård Filip Karlström Felix
Österbacka Ida Forsberg Sara

BESLUT:

Ungdomsrådet beslöt att be kommunstyrelsen fastslå personliga ersättare till Ungdomsrådet.
_____________________

Kommunstyrelsen 28.4.2014

KD:S: FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser personliga ersättare till ungdomsrådet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att utse personliga ersättare för medlemmarna i ungdomsrå-
det enligt följande:
Backlund Cecilia för Backman Anna
Spikbacka Emilie för Backman Elin
Storbjörk Cajsa för Holmström Julia
Nylund Zacharias för Hummel Anja
Saitajoki Karl-Samuel för Högkvist Kevin
Karlström Felix för Vigård Filip
Forsberg Sara för Österbacka Ida
__________________________
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124 §. DELGIVNNGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:

- Österbottens avfallsnämnd 18.3.2014
- Optima samkommunstyrelsen 24.3.2014
- Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 1.4.2014
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen 27.3.2014, 8.4.2014
- Arbetsplatsmöte vid Sandbacka vårdcenter renovering och omändring

10.4.2014
- Arbetsplatsmöte Kvarnbo daghem 10.4.2014
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 14.4.2014
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, fullmäktige 16.4.2014
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 16.4.2014

b) Magistraten i Västra Finland: Befolkningsstatistik. Kronoby kommun hade i december
2012 6 666 invånare och i december 2013 6 682 invånare. Invånarantalet har således stigit
med 16 personer d.v.s. 0,24%.

c) Veterandagsfest söndagen 27 april 2014 i Nedervetil. Festtal speciallärare Lisbeth Zittra.

d) Kommunförbundets cirkulär 6/80/2014: Valfrihet inom den offentliga sjuk- och hälsovår-
den.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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125 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

1) Kommundirektören berättade om innehållet i kvartalsrapporten 1.1-31.3.2014.

2) Tapani Myllymäki: Plock ur kommunens bokslut från åren 2011-2013 samt far-
hågor angående ekonomin inför 2014-2016

________________________
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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: 114-118, 121, 124-125

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 119-120, 122-123

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.


