
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2.6.2014

Nr
11/2014

Sida
11/221

Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15 - 15.30

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Dalvik, Sixten
Sandström, Hans
Dahlbacka, Mikaela
Filppula, Seppo
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Riippa, Bertel

Ersättare:

Hästö, Jan-Erik
Forsberg, Anders
Forsander, Tuula
Svartsjö, Peter
Furubacka, Marina
Öst, Harry
Myllymäki, Tapani
Backman, Inger
Saarukka, Karin

Övriga närvarande:

Lindgren, Hans-Erik
Högnabba, Stefan
Strandvall, Göran
Djupsjöbacka, Michael
Bjon, Inger

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
kommundirektör
kommunsekreterare

Paragrafer: 161-164 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 4 juni 2014

Sixten Dalvik Mikaela Dahlbacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 10 juni 2014

Inger Bjon, kommunsekreterare



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

2.6.2014

Sida

11/222

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 10 juni 2014
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 2.6.2014, kl. 15.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

161 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
162 §. PROTOKOLLJUSTERARE
163 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Upphandling av köks- och städfunk-

tioner: Självrättelse
164 §. ÖVRIGA ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
02.06.2014

Sida
11/223

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

10.6.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

161 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligt och kommunstyrelsen beslut-
för i och med att samtliga ordinarie medlemmar godkänt tidpunkten och åtta av nio
medlemmar deltog.
_________________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
02.06.2014

Sida
11/224

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

10.6.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

162 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 4 juni 2014.

BESLUT:

Enligt förslaget.
_______________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
02.06.2014

Sida
11/225

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

10.6.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 43/2014

163 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Upphandling av köks- och städfunktioner:
Självrättelse

Kommundirektören:

Kommunstyrelsen gör en självrättelse i upphandlingen av städfunktioner för Terjärv städom-
råde, § 145 av 26.5.2014, på grund av ett tekniskt räknefel i jämförelsen av offerterna.
Prisuppgifterna för Kronoby städområde har på grund av ett misstag från konsultens sida
upptagits som prisuppgifter också för Terjärv städområde för en anbudsgivare (ISS Palvelut
Oy).

Den korrigerade jämförelsen av anbud för städfunktioner på Terjärv städområde framgår av
Bilaga 1/163 § av 2.6.2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen torde med anledning av ett tekniskt misstag vid behandlingen av offerten
för Terjärv städområde upphäva beslutet från 26.5.2014 § 145 till den del det gäller Terjärv
städområde och godkänna offerten från ISS Palvelut Oy som den totalekonomiskt mest för-
delaktiga.

BESLUT:

Kommunstyrelsen upphäver beslutet angående städfunktioner från 26.5.2014 § 145
(Bilaga 5 /145 § av 26.5.2014) till den del det gäller Terjärv städområde.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att godkänna offerten från ISS Palvelut Oy gällande
Terjärv städområde nr 3, som den totalekonomiskt mest fördelaktiga (Bilaga 1/163 §
2.6.2014).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_______________________
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KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
02.06.2014

Sida
11/226

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

10.6.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

164 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.
________________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
02.06.2014

Sida
11/227

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

10.6.2014

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:161-162 och 164

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: § 163

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.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
02.06.2014

Sida
11/228

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

10.6.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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.


