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12.12.2016

Nr
16/2016
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16/367

Sammanträdestid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18:00 - 20:05

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Dalvik, Sixten
Dahlbacka, Mikaela
Forsberg, Anders
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Sandström, Hans
Strandvall, Göran

Ersättare:

Hästö, Jan-Erik
Forsander, Tuula
Broända, Helena
Furubacka, Marina
Ollqvist, Helmer
Myllymäki, Tapani
Backman, Inger
Svartsjö, Peter
Saarukka, Karin

Övriga närvarande:

Lindgren, Hans-Erik
Högnabba, Stefan
Stenbäck, Mats
Brännkärr, Malin
Bjon, Inger

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
t.f. kommundirektör
förvaltningschef

Paragrafer: 246-255 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 14 december 2016

Sixten Dalvik Marina Furubacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 20 december 2016

Inger Bjon, förvaltningschef



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

7.12.2016

Sida

16/368

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 20 december 2016
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag 12 december 2016, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

246 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
247 §. PROTOKOLLJUSTERARE
248 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
249 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
250 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
251 §. KOMMUNSTYRELSEN Preliminära sammanträdesdagar 2017
252 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer till Nedervetil Servicecenter
253 §. AVGIFTER Förslag till höjning av tomtpriser 2017
254 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
255 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
12.12.2016
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16/369

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

20.12.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

246 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 7.12.2016 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
_________
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Nämnd Kommun-
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247 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka att justera protokollet den 14
december 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Sixten Dalvik och Marina Furubacka att justera protokollet.
________
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Nämnd Kommun-
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fullmäktige

248 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

T.f. kommundirektören aviserade ytterligare ett ärende under delgivningsärenden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
__________
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Organ

KOMMUNSTYRELSEN
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249 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Förvaltningschefen:

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 nämndernas verksamhet och
aktuella frågor.

Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen.

- kultur- och fritidsnämnden, 17.11.2016
- bildningsnämnden, 30.11.2016

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget men noterar att det varit
diskussion om regler för beviljande av premiering. Kommunstyrelsen stöder de regler
som kultur- och fritidsnämnden har gjort upp.
_________
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250 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

a) BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Godkännande av budget- och ekonomi-
plan

- meddelas sektorerna och Soite

b) FASTIGHETER Köp av två markområden i Nedervetil, Murickvägen
- meddelas säljarna och tekniska verket

c) PLANER Godkänna revideringen av Kronoby centrum detaljplan
- meddelas planeraren och de som lämnat in anmärkningar

d) KOMMUNFULLMÄKTIGE Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
- behöver inte meddelas eftersom beslutet inte ändrar antalet fullmäktigeleda-

möter

e) PLANER Kommunens informationsstrategi
- meddelas personalen samt de förtroendevalda genom nämndernas ordföran-
den

f) MOTION Peter Albäck m.fl. motion om att låta utreda försäljningsvärdet på Ab Kronoby
elverk Oy
- meddelas Peter Albäck

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
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Dnr: KST 138/2016

251 §. KOMMUNSTYRELSEN Preliminära sammanträdesdagar 2017

Förvaltningschefen:

Enligt nu gällande förvaltningsstadga för Kronoby kommun, godkänd 13.12.2012 § 70 håller
varje organ sina sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som de beslutar. Sam-
manträde kan också hållas om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet
av medlemmarna gör en framställning om detta till ordföranden. Kallelsen skickas på det sätt
kommunstyrelsen besluter.

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 i regel även på kommunens webbplats från samma dag som leda-
möterna får den. Föredragningslistan ersätts sedan av protokollet när det är klart och god-
känt av justerarna.

Förslag till sammanträdesdagar framgår av Bilaga 1/251 § av 12.12.2016. Av den framgår
även tidtabellen för fullmäktigemötena.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen håller under år 2017 ordinarie sammanträden vid de tidpunkter som framgår
av bilagan, så att sammanträdena börjar klockan 18.00, om inget annat meddelas. Ordinarie
sammanträdesplats är Kommungården.

Kommunstyrelsens protokoll hålls vanligen framlagda till allmänt påseende i Kommungården
tisdagen den åttonde dagen efter respektive sammanträde. Kopior av de justerade 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 förslagen.
_________
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Dnr: KST 146/2016

252 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer till Nedervetil Servicecenter

Dnr: KST 55/2016

Tekn.chefen

I årets investeringsbudget har det funnits ett anslag på 330 000 € för att starta byggande och
renoveringen av Nedervetil Servicecenter. Av dessa medel kommer endast ca 30 000 € att
användas för planeringen i och med att byggstarten sker först i januari 2017. I investerings-
förslaget för 2017 finns ett anslag på 600 000 € för renoveringen av gamla delen samt en
tillbyggnad på 217 m2 innefattande hälsostation.

Projektet har utannonserats på Hilma enligt så kallat begränsat anbudsförfarande t.o.m. den
18.11.2016. Handlingarna skickades ut den 21.11 till de som meddelat om intresse. Månda-
gen den 5.12 anordnades en visning av nuvarande servicecenter för intresserade entrepre-
nörer. Sista inlämningsdagen för anbuden var torsdagen den 8.12 kl 16.00.

Preliminärt startdatum för renoveringen samt tillbyggnaden är den 23.1.2017 och projektet
skall vara klart för slutsyn den 8.12.2017.

Intresset för att offerera har varit stort. Handlingar har skickats ut till 12 byggnadsentreprenö-
rer samt till 5 entreprenörer för el, VVS och ventilation samt 2 automatikentreprenörer.

Offerterna öppnades och protokollfördes fredagen den 9.12 kl 9.00. Anbudshandlingarna
finns till påseende vid mötet.

På basen av erhållna offerter föreslås att de förmånligaste anbuden väljs och att kontrakt
uppgörs efter att handlingarna genomgåtts med entreprenörerna och besvärstiden utgått.
Preliminärt stardatum för projektet är den 23.1.2017

Förmånligaste anbud:

Byggnadsentreprenör Rakennus Korpela Oy 331.500 € moms 0 %
VVS-entreprenör VVS Sandström Oy 71.900 €
El-entreprenör ACU Elektro Ab 67.250 €
Ventilationsentreprenör VVS Sandström 54.000 €
Automatik Fidelix Ab Oy 8.153 €

Totalt 532. 803 € moms 0

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen väljer Rakennus Korpela Oy till byggnadsentreprenör, VVS Sandström Oy
till VVS-entreprenör, ACU Elektro Ab till el-entreprenör, VVS Sandström som ventilationsent-
reprenör och Fidelix Ab Oy att ha hand om automatiken.
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Kontrakt uppgörs efter att handlingarna genomgåtts med entreprenörerna och besvärstiden
utgått. Preliminärt startdatum för projektet är den 23.1.2017.

Kommunstyrelsen besluter förhandla med Soite om ett föravtal om hyrande av utrymmena
tills landskapreformen träder i kraft.

Ansökningshandlingarna fanns till påseende vid mötet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
12.12.2016

Sida
16/377

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

20.12.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 136/2016

253 §. AVGIFTER Förslag till höjning av tomtpriser 2017

Tekniska chefen:

Enligt reglerna för tomtöverlåtelse, vilka godkändes av kommunfullmäktige 12.2.1998, ska
tekniska nämnden godkänna försäljning och arrendering av tomter till av fullmäktige fastställ-
da priser.

Kommunfullmäktige har 12.12.2013 fastställt följande tomtpriser vid försäljning av kommu-
nens tomter:
 Tomtpriset för bostadstomter är 3,00 €/m2 och för radhustomter 4,20 €/m2 .
 Bostadstomtpriset för kv. 114, på det nya bostadsområdet vid Pelostranden, Nedervetil,

fastställdes till 5,20 €/m2.
 Industritomtpriserna fastställdes till 2,60 €/m2.
 För affärstomten (tomt 1 kv. 103) invid korsningen Flygfältsvägen/Europaväg-8 så fast-

ställdes priset till 5,20 €/m2.
 För det nya bostadsområdet (oplanerat) med större tomter vid Påras skola så fastställ-

des priset till 2,10 €/m2.

Kommunfullmäktige har 1.4.2012 fastställt tomtpriserna för Fiskarholmen till 4 €/m2 och för
Södra Lyttsbacka till 3,50 €/m2.

Ekonomigruppen för balansering av kommunens ekonomi föreslår i sin rapport, som anteck-
nades till kännedom på kommunstyrelsens möte 6.6.2016, att tekniska verket under hösten
2016 för ett förslag till fullmäktige om justerade tomtpriser från och med januari 2017. Priser-
na höjs en aning.

Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Kronoby betydligt under i m2 pris. Vid en
jämförelse med Pedersöre kostar en egnahemshustomt mellan 4.48 – 8,05 €/m2, affärstom-
ter 7,75 €/m2 och industritomter 3,10 €/m2. Därför kunde det vara motiverat med en förhöj-
ning av tomtpriserna inför nästa år.

Priserna fastställs av fullmäktige och de nya priserna kunde träda i kraft från 1.3.2017. Det
betyder att man fram till det kan köpa tomter till gammalt pris, vilket eventuellt kan locka nå-
gon köpare. Tomtförsäljningen har legat nere under 2016; inga tomter har sålts på detaljpla-
neområden.

Tekniska chefen föreslår för kommunstyrelsen att tomtpriserna från och med den 1.3.2017
höjs med ca 15 %:

 priset för egnahemstomter är 3 ,50 €/m2

 (Vid Pelostrandvägen är alla tomter sålda)
 priset på området invid Påras skola är 2,50 €/m2

 priset på radhustomter är 4,80 €/m2

 priset på industritomter är 3,00 €/m2

 priset på affärstomten invid Flygfältsvägen, tomt 1 i kvarter 103 är 5,50 €/m2
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 tomtpriserna för Fiskarholmen 4 ,50 €/ m2 och för Södra Lyttsbacka 4,00 €/m2

att kommunstyrelsen kan besluta om tillfälliga kampanjpriser för tomter. Detta kunde använ-
das exempelvis vid olika mässor eller andra kortare kampanjer för tomtförsäljning.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna i Kronoby från
1.3.2017, vilket innebär

att priset för egnahemstomter är 3,50 €/m2

att priset på området invid Påras skola är 2,50 €/m2

att priset för egnahemstomter vid Fiskarholmen är 4,50 €/m2, vid Södra Lyttsbacka
4,00 €/m2 och vid Kaino 4,00 €/m2

att priset på radhustomter är 4,80 €/m2

att priset på industritomter är 3,00 €/m2

att priset på affärstomten invid Flygfältsvägen, tomt 1 i kvarter 103 är 5,50 €/m2

att kommunstyrelsen kan besluta om tillfälliga kampanjpriser för tomter.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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254 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 10.10.2016
- Karleby stad, räddningsnämnden, 2.11.2016
- Soite, delegationen för ägarstyrning, 14.11.2016
- Optima samkommunstyrelsen, 17.11.2016
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 17.11.2016
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 24.11.2016
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, styrelsen,

28.11.2016
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, fullmäktige,

28.11.2016

b) Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä: Svar på brevet från Kro-
noby kommunstyrelse.

c) Tre förtroendevalda bett att bli befriade från sitt förtroendeuppdrag i kommunen från och
med 1.1.2017.

d) Ordinarie flyktinghandledaren har sagt upp sin befattning från och med 1.1.2017. Förvalt-
ningschefen, som fungerar som närmaste förman, har anställt Anne-Mie Ranta som tillfäl-
lig befattningsinnehavare 1.1.2017-31.12.2018. Motiveringen till att befattningen är tidsbe-
stämd är, att Soiteavtalet går ut 31.12.2018 såväl som att landskapstillhörigheten ännu är
oklar. Befattningen är 100 %-ig och kan därför användas inom andra sektorer under peri-
oder, då flyktingarbetet inte kräver full insats.

e) Pressmeddelande från Soite 5.12.2016.

f) Förvaltningschefens och t.f. kommundirektörens beslutsförteckningar 1.7 - 31.12.2016.

g) T.f. kommundirektören berättade kort om budgetuppföljningen från Soite 1.1 - 31.10.2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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255 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 246-251, 253-255

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är:

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi

Paragrafer: 252

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

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, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi.

Paragrafer:

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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, 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 lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


