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132 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
133 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
134 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
135 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 4.12.2017 
136 §. UNDANTAGSLOV    Avgörande; byggande vid strand, Libäck/Granö 
137 §. PLANER    Besvär över Nedervetil detaljplan 
138 §. AVTAL      Förlängning av föravtal om köp av markområde,  
  Forskantsvägen; Kronoby kyrkliga samfällighet. 
139 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD    Utlåtande om utkastet till  
  regeringsproposition om lag om valfrihet inom social- och  
  hälsovården. 
140 §. AVTAL    Samarbetsavtal om donationslektorat för pälsutbildningen 
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132 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 7 december 2017 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium samt närvarande tjänstemän i 
skriftlig och elektronisk form. Ersättarna erhåller kallelsen i elektronisk form. Föredragnings-
listan har varit utlagd på kommunens webbplats sedan den 8 december 2017, varifrån övriga 
intresserade kan erhålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
__________ 
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133 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen väljer Kari Harju och Joel Salmela att justera protokollet den 12 december 
2017. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.12.2017 

 
 
Sida 
7/210 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.12.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

134 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form. 
__________ 
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135 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 4.12.2017 

T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
 

 a ) BILDNINGSSVÄSENDET Effektivering av grundläggande utbildningen genom koncentra-  
  tion av verksamheten till färre fastigheter 

  - meddelas bildningsväsendet, berörda skolor, dagvårdschefen och berörda förskolor. 
 
b)  BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 Budgetbehandling 
  - meddelas sektorerna och samkommunen Soite. 
 
c) BUDGET 2017   Tilläggsanslag för social- och hälsovården 
  - meddelas samkommunen Soite. 
 
d) FÖRVALTNING   Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund 
 - meddelats Finlands Kommunförbund 5.12.2017. 
 
e) MOTIONER  Andreas Granbacka m.fl. inlämnade en motion angående ibruktagande 

av simhallskort åt 75 år fyllda  
    - överförs för beredning 
   Elisabeth Hagström inlämnade en motion om Pedersöre samarbets-

nämnds arbetsordning 
    - överförs för beredning 
   Elisabeth Hagström inlämnade en motion om en utomstående neutral 

konsekvensutredning 
    - överförs för beredning. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 206/2017 
 
 
136 §. UNDANTAGSLOV   Avgörande; byggande vid strand, Libäck/Granö 

Planläggaren: 

Martina Libäck-Granö samt Niklas Granö ansöker om undantagslov från bestämmelser i 171 
§ MarkBL för uppförande av ett bostadshus på fastigheten Bäckholm RNr 2:9 i Överbråtö by. 
Fastighetsbet.: 288-406-2-9. Byggnadsplatsen finns invid Kronoby å vid gårdsgruppen Libäck 
(Flygfältsvägen). Byggnadsplatsens areal är ca 4000 m².   
 
På området finns ingen detaljplan eller generalplan, så undantagslov bör sökas då det är 
fråga om byggande vid strand. I landskapsplanen finns heller inga anteckningar som gäller 
byggplatsen. 
 
En ändring av markanvändnings- och bygglagen § 171, som trädde i kraft 1.4.2016, ger 
kommunen rätt att av särskilda skäl, på ansökan, bevilja undantagslov från en bestämmelse 
eller begränsning som gäller byggande vid strand. Kommunstyrelsen i Kronoby är därmed 
den instans som kan bevilja undantagslov. Ansökan har delgetts berörda grannar, vilka inte 
framfört några anmärkningar. 
 
Vid byggande invid en strand så bör man använda samma "stomfastighetsprincip" som an-
vänds vid fördelning av byggplatserna i en strandgeneralplan. Denna princip bör också gälla 
som beräkningsgrund på ett område som inte har någon plan. Principen grundar sig på hur 
situationen såg ut den 15.10.1969, d.v.s. vid det datum då bestämmelserna i lagen rörande 
byggande på stränder trädde ikraft. Då på detta område har varit ett nyskiftesområde under 
1960-talet och nyskiftet blev godkänt 1969, använder man här nyskiftet som grund för beräk-
ning av strandlinjen samt hur många byggplatser som finns på stomfastigheten. 
  
För att få en tillräcklig lång strandlinje har sökanden även arrenderat grannfastighetens 
strandområde för en tid av 30 år, Hagagärden RNr 5:8 i Överbråtö by. Den sammanslagna 
strandlinjen som tillhör de två fastigheterna Bäckholm RNr 2:9 och Hagagärden RNr 5:8 har 
en längd på ca 110 meter. Enligt det vedertagna förfarandet för undantag ska strandlinjen 
omvandlas vid smala vattendrag så att den motsvarar de faktiska byggmöjligheterna i områ-
det. När avståndet till den motsatta stranden är mindre än 100 meter används omvandlings-
koefficienten 0,25. Vid avsnitt som är 100-200 meter breda är koefficienten 0,5. Med tillämp-
ning av detta förfarande blev längden på den omvandlade strandlinjen cirka 43 meter enligt 
beskrivningen på den karta som har fogats till ansökan. Kartor finns som Bilaga 1/136 § av 
11.12.2017. 
 
I kommunens godkända strandgeneralplan för Terjärv sjöar så har man slagit fast att en 
stomfastighet som inte tidigare har utnyttjad strandbyggrätt skall erhålla en första byggplats 
ifall stomfastigheten har en minst 40 meter omvandlad byggbar strandlinje. På stomfastighe-
ten finns en bostadsbyggnad som är ca 140m från stranden. Denna byggnad räknas dock 
inte tillhöra strandbyggnadszonen, då den är belägen längre än 100m från stranden. Några 
speciella miljövärden finns inte på detta område utan det är vanlig åkermark. Ej heller finns 
där några kulturminnesmärken eller fornlämningar. Något problem för översvämningar finns 
inte, då Kronoby å är ca 3m lägre än byggplatsen. Den blivande sockelhöjden kommer då att 
vara ca 4m över vattenhöjden i ån.  
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Då byggnadstrycket är litet på detta område, är heller inte behovet att uppgöra en delgene-
ralplan särskilt stor. Byggandet av ett egnahemshus på detta område förorsakar inte olägen-
heter med tanke på en framtida planläggning av området. 
 
Då dessa parametrar är utredda, kan man konstatera att möjlighet att bevilja undantag finns 
på detta område men bostadsbyggnaden skall anslutas till det kommunala avloppsnätet. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar Martina Libäck-Granö samt Niklas Granö undantag i enlighet med § 
171 i Markanvändnings- och bygglagen, för uppförande av en ny bostadsbyggnad på 
fastigheten Bäckholm RNr 2:9 invid Kronoby å i Påras. Fastighetsbeteckning: 288-406-2-9. 
  
Som villkor för beviljandet är att den nya bostadsbyggnaden ansluts till det kommunala 
avloppsnätet och att sökanden inom ett år skall söka bygglov med detta undantagslov som 
grund för ansökan. Detta beslut delges sökanden, tillståndssektionen och NTM-centralen. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.12.2017 

 
 
Sida 
7/214 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

13.12.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 13/2017 
 
 
137 §. PLANER   Besvär över Nedervetil detaljplan 

Tf. kommundirektören  

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 25.9.2017, § 37, enhälligt revideringen 
och utvidgningen av detaljplanen för Nedervetil centrum. Under besvärstiden har ett besvär 
inkommit över planen.  
 
RBA Farm och Ateljé Kb genom Bo-Erik och Ann-Kristin Riippa har den 12.11.2017 inkommit 
med ett besvär (Bilaga 1/137 § av 11.12.2017) över Nedervetil detaljplan som går ut på att 
den godkända revideringen och utvidgningen av detaljplanen för Nedervetil centrum bör för-
kastas och återremitteras i sin helhet, en myndighetsgranskning över hur och vem som utfört 
revideringen samt vilka bygglov som beviljats i strid med gällande detaljplan bör utföras samt 
att kommunen åläggs en skyldighet att ersätta enskild väg med servituträtt till gata (återv. 
gränd) enligt detaljplanen och bifalla RBA:s anhållan om några meters ändring vid gatans 
infart. Dessa punkter motiveras sedan i en längre text.  
 
Vasa förvaltningsdomstol har 1.12.2017 inkommit med en begäran (dnr 01533/17/4103) om 
utlåtande över samt handlingar i original till det överklagade beslutet, Bilaga 2/137 § av 
11.12.2017. Besvärshandlingarna i sin helhet finns till påseende vid mötet. Vasa förvalt-
ningsdomstol begär in de handlingar i original som legat till grund för det överklagade beslu-
tet. Handlingarna ska återsändas till förvaltningsdomstolen inom 30 dagar. 
 
Med stöd av 31 § 5 punkten förvaltningsstadgan är det styrelsen som har rätt att "...avge 
förklaring med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut...". Kommunstyrelsen 
framför följande synpunkter med anledning av RBA Farm och Ateljé Kb:s yrkanden (RBA:s 
yrkanden med kursiv text):  
 
1. Förkasta och återremittera godkända revidering och utvidgning av detaljplanen för Neder-
vetil centrum helt.  
Kommunstyrelsen anser att yrkandet bör förkastas eftersom utarbetandet och godkännandet 
av detaljplanen följt bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen (MBL) samt de för-
ordningar som hör ihop med lagen, vilket också närmare redogörs för här nedan.  
 
2. Myndighetsgranskning hur och vem har utfört revideringen vilka bygglov beviljats i strid 
med gällande detaljplan.  
Kommunstyrelsen anser att yrkandet bör förkastas. Revideringen har utförts av kommunens 
planläggare i samarbete med Ramboll i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. 
PDB (Program för deltagande och bedömning) var framlagt under tiden 1.6–30.6.2016 i en-
lighet med MBL 63 § och MBF 30 §. I enlighet med MBL 62 § och MBF 30 § var detaljplane-
utkastet framlagt under tiden 1.6–30.6.2016 (under denna tid hördes markägarna) och 29.9–
31.10.2016 (under denna tid hördes myndigheter och nämnder). Kungörelser ingick i Öster-
bottens tidning och Keskipohjanmaa (sammanställning i Bilaga 3/137 § av 11.12.2017). Be-
gäran om utlåtande över utkastet sändes till berörda myndigheter och sammanslutningar. 
Över utkastet inkom 5 utlåtanden och 3 åsikter.  
 
Detaljplaneförslaget var framlagt under tiden 4.4–4.5.2017 i enlighet med MBL 65 §. Kungö-
relse ingick i Österbottens tidning och Keskipohjanmaa. Begäran om utlåtande över förslaget 
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sändes till berörda myndigheter och sammanslutningar i enlighet med MBF 27 § och MBF 28 
§. Över förslaget inkom ett utlåtande och fyra anmärkningar. För de som är bosatta utanför 
Österbottens tidnings och Keskipohjanmaas utdelningsområde har brev eller e-post skickats 
till de adresser som funnits i kommunens markägarregister. Revideringen av detaljplanen har 
också varit omnämnd i Kronoby kommuns planeringsöversikt under år 2015, 2016 och 2017. 
Österbottens tidning har särskilt skrivit om planeringsarbetet 19.11.2015, 19.8.2016 och 
17.2.2017. Beviljade bygglov har beviljats i enlighet med den ikraftvarande detaljplanen.  
 
3. Kommunen åläggs skyldighet att ersätta enskild väg med servituträtt till gata (återvänds-
gränd) enligt detaljplanen. Bifalla RBA:s anhållan om några meters ändring vid gatans infart.  
Kommunstyrelsen framför att markägare bör behandlas jämlikt och att det i den godkända 
planen föreslagna "ajo"-rätten som är inritad på rån godkänns. 
  
 
Med stöd av 31 § 5 punkten förvaltningsstadgan har styrelsen rätt att ge utlåtanden; "...avge 
förklaring med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut...." .Kommunstyrelsen 
framför följande synpunkter som bemötande av de i besväret framförda motiveringarna 
(RBA:s motiveringar med kursiv text):  
 
Kronoby kommun har medvetet underlåtit att revidera detaljplanen från 1992 och gjort 
många mindre och betydande ändringar.  
Kronoby har gjort mindre ändringar i detaljplanen, men genomförde nu en helhetsrevidering, 
som också godkändes av fullmäktige.  
 
Bygglov som strider mot gällande detaljplan och utan ny godkänd plan eller undantagslov har 
beviljats. 
Inget sådant har beviljats av byggnadsnämnden. RBA bör särskilt meddela vilka bygglov 
som åsyftas. 
 
Revideringen från 1992 och utvidgningen med nya bostadsområden långt från centrum bör 
jämföras med ny plan och följa lag om invånarnas rätt att ta del av planeringen och informe-
ras så att alla vet att ny detaljplan gäller dem.   
Om planeringen har informerats i enlighet med MBL 62§ och 63§ och MBF 30§ och med 
myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 27§ och 28§ i enlighet med vad som tidigare 
redogjorts för. 
 
Som kommunens planläggare i protokollet skriver hur planeringen utförts har alla inventer-
ingar utförts utan att tomtägare/invånarnas vetskap.  
Inget sådant står i protokollet från 25.9.2017, så oklart vad som åsyftas. För inventeringen av 
de gamla byggnaderna har samtliga personligen intervjuats år 2015.  
 
Inget infomöte eller information om vad och vem som utför planen eller hur du kan påverka. 
Första planeförslaget uppgjorts helt utan möjlighet attförhand påvisa brister och önskemål. 
Påseende 1.6-30.6.2016 med en stor karta i allmänna utrymme utan någonslags personlig 
information hur det påverkar din tomt eller dig som invånare kan frågesättas.  
Program för deltagande och bedömning har uppgjorts och varit framlagt i samband med att 
detaljplaneutkastet var framlagt. Inget särskilt möte har hållits eftersom revidering till stor 
handlat om att överföra den gamla planen till ny baskarta utan att ändra på de befintliga kvar-
tersområdenas användningssätt (copy/paste). Genom de kungörelser som varit i tidningarna 
har de som berörts kunnat ta del av planeringen. Planehandlingarna har då alltid varit till på-
seende vid biblioteket i Nedervetil centrum och på kommunens hemsida. I Österbottens Tid-
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ning så har dessutom tre artiklar skrivits om planeringen (19.11.2015, 19.8.2016 och 
21.9.2017). Många är de som under planeringens gång haft kontakt med planläggaren ge-
nom telefon och epost och den vägen diskuterat planen. 
 
Som det framkommer i protokollet har RBA.skriftligt anmärkt efter första visningen till kom-
munen och Rambolls planerare. Efter andra visningen ny ändringsönskemål om gatuområde.  
Dessa anmärkningar, liksom samtliga inkomna anmärkningar, har behandlats i kommunens 
olika organ i enlighet med MBL. 
 
I telefon kontakt med ansvariga planeraren på Ramboll framkom fakta att Kronoby kommun 
olikt andra kommuner inte låter dem sköta hela planearbetet utan undantar vissa saker och 
konstaterade att svar på vår anhållan borde ha getts före godkännande i kommunfullmäktige.  
Planeraren Ramboll har uppgjort planen enligt timdebitering och i samarbete med kommu-
nens planläggare. Inget svar kunde ges före anmärkningen behandlats i fullmäktige. 
 
Att kommunens planläggare blandar in ägarna i USA i en väganslutning med servitutsrätt för 
Slottes lantgård och ger Ajo rätt åt alla är ofattbart. RBA köpte fastigheten 1995 av Arsenal 
med belastning av servitut rätt av halva väginfart (ca 3m) för väg till Slottes enligt detaljplan 
1992.RBA har ingen skyldighet att delta i kostnader för grannarnas väg men laglig rätt att 
kräva infart till vårt företagshus.  
Vägservitut 4m finns och har funnits, till Slottes tomt och det är den servitutsrätten som har 
inritats med "ajo" i planen. RBA önskade att infarten skulle flyttas mera på granntomtens sida 
och då har planläggaren försökt kontakta ägarna i USA om detta. I arbetet har en jämlik be-
handling av markägarna beaktats och förslaget utgår också från det.  
 
Som kommuninvånare ifall planeringen skötts som lagen om detaljplanering förutsätter med 
infomöte anser jag att en stor majoritet stött Museiverket angående kv.111och51 men nu vet 
inte ens närmaste grannar om ny bostadsområde 51 som förstör det fina miljön intill ån. Ett 
andra vägande skäl att revidering och utvidgningen av planen förkastas och ny planering 
utförs av Ramboll. 
Info om planeringen har delgetts i enlighet med det som bestäms i markanvändnings- och 
bygglagen samt förordningen. 
 
Kronoby kommun framför att de önskar att besväret om detaljplanen ska behandlas i bråds-
kande ordning enligt MBL 188 § 2 mom. där det konstateras att detaljplan som ska anses 
viktigt med tanke på bostadsbyggande eller annars vara av samhällelig vikt ska behandlas i 
brådskande ordning. Besvärsinstansen ska på kommunens begäran lägga fram en uppskatt-
ning av när beslut om en sådan plan meddelas. Om det inte är möjligt att följa den uppskat-
tade tidsplanen, ska kommunen underrättas om detta.  
 
Kronoby kommun framför att detaljplanen till största delen är en uppdatering av den gamla 
detaljplanen, men att ett nytt bostadsområde har planerats in och att det är redan länge har 
framförts intresse om att börja bygga på området. I det tättbebyggda centret är det en av få 
möjligheter till byggande och en flera år lång domstolsprocess ter sig oskälig med tanke på 
byggande. Av än större vikt är att kommunen planerar för en ny skola i Nedervetil till följd av 
luftproblem i den gamla. Samtidigt skulle platsen för skolan sannolikt ändras, vilket kräver en 
planändring. Detta är inte möjligt att skjuta upp i flera år. Därför hoppas kommunstyrelsen att 
domstolen bifaller begäran om behandling i brådskande ordning.  
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T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner ovanstående beredning som svar på Vasa förvaltningsdom-
stols begäran om utlåtande angående RBA Farm och Ateljé Ab:s besvär över Nedervetil de-
taljplan.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 56/2015 
 
 
138 §.      AVTAL        Förlängning av föravtal om köp av markområde,  Forskantsvägen; 

Kronoby kyrkliga samfällighet. 

Kst 13.4.2015, § 105: 
Planläggaren: 
Gemensamma kyrkorådet för Kronoby kyrkliga samfällighet har antagit ett anbud från kommunen om 
att samfälligheten säljer ett ca 8 ha stort markområde vid Forskantsvägen/Seljesvägen åt Kronoby 
kommun för en summa av 85 000 euro. Skogsbeståndets värde ingår i köpesumman. Köpesumman 
motsvarar råmarkspriset för området, d.v.s. oplanerad mark. 
 
Kommunen har planer på att även detaljplanera området på andra sidan ån vid Forskants när man nu 
har påbörjat revideringen av Nedervetil detaljplan. Skisser finns för Forskantsområdet och man har 
räknat med ca 15 tomter på detta område. Men då man inte vet hur den färdiga detaljplanen ser ut 
förrän alla inventeringar är uppgjorda samt myndigheter och övriga intressenter har fått säga sitt, bör 
man i detta skede uppgöra ett föravtal där man avtalar om olika villkor där kommunen har rätt att häva 
detta köp.  
 
Förslag till föravtal finns som Bilaga 1/138 § av 11.12.2017 till föredragningslistan. Föravtalet skall 
även godkännas vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte men föravtalet registreras inte vidare till 
inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriverket), då kommunen ännu måste ha kommunfullmäktiges be-
slut för ett slutligt köp. 
  
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen godkänner föravtalet. 
 
BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
___________________ 
 
Kst 11.12.2017 
 
Förvaltningschefen: 

Kommunen har sedan år 2015 haft för avsikt att inhandla ett markområde vid Forskantsvä-
gen/Seljesvägen i Nedervetil av Kronoby kyrkliga samfällighet och därför ingått ett föravtal för 
att säkerställa att detta blir av. På grund av detta godkände kommunstyrelsen 13.4.2015 ett 
föravtal. Föravtalet är inte registrerat vid Lantmäteriverket, då kommunen ännu måste ha 
kommunfullmäktiges beslut för ett slutligt köp. 
 
Efter godkännandet av Nedervetil detaljplan i fullmäktige har ett besvär över planen inkom-
mit. Detta innebär en fördröjning av köp och överlåtelseprocessen. 
 
Därför föreslås att föravtalet förlängs med två år, så att planen hinner träda i kraft. 
  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förlänger föravtalet med två år, alltså fram till 31.12.2019. 
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
__________ 
 
Kari Harju och Björn Gripenberg anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under behand-
lingen av denna paragraf. 
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Dnr: KST 23/2017 
 
 
139 §.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD    Utlåtande om utkastet till regeringsproposition om lag 

om valfrihet inom social- och hälsovården. 

 
Tf. kommundirektören 

Kommunstyrelsen gav 6.3.2017 sitt utlåtande om det senaste förslaget till valfrihetslagstift-
ning. Det förslaget återremitterades senare av grundlagsutskottet till regeringen för ytterligare 
beredning.  
 

Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunerna i Fastlandsfinland, att lämna utlåtande 
om regeringspropositionen om valfrihetslagstiftning som bearbetats utifrån grundlagsutskot-
tets utlåtande. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering och de 
riktlinjer som regeringen har dragit upp ska en social- och hälsovårdsreform genomföras i 
Finland. Regeringspropositionen, som begäran om utlåtande gäller, är avsedd att främja 
kundernas möjligheter att välja tjänsteproducent, förbättra tillgången till och kvaliteten på 
tjänsterna samt att öka incitamenten för en kostnadsnyttoeffektiv verksamhet och kontinuer-
lig utveckling inom servicesystemet. Lagen tillämpas på social- och hälsovården som omfat-
tas av landskapets organiseringsansvar. I det utkast till regeringsproposition som sänds på 
remiss har det gjorts de ändringar som riksdagens grundlagsutskott har förutsatt och andra 
nödvändiga ändringar. I samband med beredningen har det dessutom gjorts upp en ny kon-
sekvensbedömning i samarbete med olika experter. 
 
Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som innehåller preciserade frå-
gor om utkastet till regeringsproposition. I enkäten är det möjligt att motivera svaren på frå-
gorna och dessutom är det möjligt att ge fritt formulerade kommentarer och specificerade 
förslag till ändringar av bestämmelser. Det material som hör till begäran om utlåtande finns 
på adressen http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande-3-11-2017  
 
Svaren ska lämnas in senast 15.12.2017 före kl. 16.15. När det görs ett sammandrag av re-
missvaren beaktas endast de svar som har kommit in inom utsatt tid. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna enkätsvaren om utkastet till lagstiftning om kundens 
valfrihet inom social- och hälsovården enligt Bilaga 1/139 § av 11.12.2017.  
 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
  

http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande-3-11-2017
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Dnr: KST 204/2017 
 
 
140 §. AVTAL   Samarbetsavtal om donationslektorat för pälsutbildningen 

Förvaltningschefen: 

Kommunala samarbetsnämnden utsåg våren 2017 Concordias vd till koordinator för strävan 
att trygga Centrias pälsutbildning i Jakobstad. Som följd därav beslöt samarbetsnämnden 
11.9.2017 att rekommendera kommun- och stadsstyrelserna i Pedersörenejden att delta med 
en kommunandel enligt förslaget totalt 26 750 €/år (Jakobstad 11 600,61 €, Kronoby 3 
990,13 €, Nykarleby 4 514,99 € och Pedersöre 6 644,26 €). 
 
Yrkeshögskolan Centria har utarbetat ett samarbetsavtal om donationslektorat för pälsutbild-
ningen, Bilaga 1/140 § av 11.12.2017. Den avtalade modellen bygger på pälsutbildningen 
vars inriktning är pälsdesign och entreprenörskap. Verksamhetsmodellens avtalsparter för-
binder sig att tillsammans upprätthålla utbildning, forskning, utveckling, och innovationsverk-
samhet inom pälsbranschen. Avtalet träder i kraft när alla avtalsparter skrivit under det och är 
sedan giltigt till den 31.12.2022. Avtalet kontrolleras och justeras vid behov år 2020. Avtalet 
är viktigt för att kunna höja förädlingsgraden av päls i regionen och har ett brett stöd bland 
pälsorganisationerna. 
 
Enligt Concordias officiella företagsregister finns det 21 företag inom pälsnäringsbranschen i 
Kronoby. Alla pälsfarmer är dock inte registrerade men enligt Svenska Österbottens Päls-
djursodlarförening/Stephen Frostdahl finns det 33 st. aktiva pälsfarmande företag i Kronoby.  
Bland de 50 största företagen i kommunen finns åtminstone 13 pälsföretag under år 2015. 
 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet om donationslektorat för pälsutbildningen 
fram till år 2022. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 195/2017 
 
 
141 §.  SAMKOMMUNER   Representanter till samkommunstämma för Optima 20.12.2017 

Förvaltningschefen: 

Samkommunstämman för Optima samkommun hålls den 20 december 2017 kl. 14.00 i mö-
tesrum Kallan, Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad.  
 
Samkommunstämman har enligt grundavtalet tio (10) representanter enligt följande fördel-
ning: Jakobstad 3, Pedersöre 2, Nykarleby 1, Larsmo 1, Kronoby 1, Karleby 1 och Vörå 1. 
Medlemskommunerna väljer sina representanter/sin representant särskilt till varje samkom-
munstämma. 
 
Möteshandlingarna har ännu inte kommit. Eventuell ägarstyrning sker på mötet. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen väljer en representant och dennes ersättare till samkommunstämman för 
Optima den 20 december 2017. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen valde Bengt-Johan Skullbacka med Björn Gripenberg som ersättare 
till samkommunstämman för Optima den 20 december 2017. 
 
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till den föreslagna behandlingen av ärendena vid 
samkommunstämman. 
__________ 
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Dnr: KST 202/2017 
 
 
142 §.   SAMKOMMUNER   Val av representanter till samkommunstämman för Kvarnen 

samkommun 18.12.2018 

Förvaltningschefen: 

Medlemmarna i samkommunen Kvarnen kallas till stämma den 18 december 2017. Sam-
kommunens beslutanderätt utövas av samkommunstämma på sätt som i kommunallagen 
och Kvarnens grundavtal stadgas. Varje medlemskommun utser till samkommunstämman 
högst tre (3) representanter. 
 
Kommunfullmäktige beslöt 8.6.2017 enhälligt att befullmäktiga kommunstyrelsen att utse 
representanter till samkommunstämmorna under mandatperioden. 
 
Möteshandlingarna har ännu inte kommit. Eventuell ägarstyrning sker på mötet. 
 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsen utser tre representanter och deras ersättare att representera kommunen 
vid samkommunen Kvarnens samkommunstämma 18.12.2017. 
 
Kommunstyrelsen ger representanterna vid Kvarnens samkommunstämma följande ägar-
styrning;  
 
- Kronoby betonar en stram budget för de kommande åren och konstaterar att förslaget om   
 att de kommunala betalningsandelarna ska minska för nästa år är bra.  
 
- Kronoby uppmanar representanterna att försöka få minst två styrelseplatser till Kronoby i 

och med att Kronoby är den överlägset största ägaren med 57,14 % av grundkapitalet.  
 
- Kronoby för fram att presidium för samkommunstämman bör väljas särskilt för varje möte i 

och med att kommunens representanter också bör väljas särskilt för varje möte enligt 
kommunallagens 60 §.   

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen valde Anne-Mie Ranta med Hans-Erik Lindgren som ersättare, Ta-
pani Myllymäki med Elisabeth Hagström som ersättare och Liane Byggmästar med 
Helena Broända som ersättare att representera kommunen vid samkommunen Kvar-
nens samkommunstämma 18.12.2017. 
 
Kommunstyrelsen gav representanterna vid Kvarnens samkommunstämma ägarstyr-
ning enligt förslagen. 
__________ 
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Dnr: KST 120/2017 
 
 
143 §.  KOMMITTÉER  Tillsätta kommittéer 

Kst 19.6.2017 §17 
 
Förvaltningschefen: 

Kommunstyrelsen kan enligt § 30 i kommunallagen tillsätta kommittéer för att sköta en viss uppgift. 
Även om verksamheten bör fortsätta ska den nya styrelsen avgöra om kommittén ifråga behövs. En 
kommittés mandattid kan vara högst lika lång som mandattiden för det organ som tillsatt den, enligt § 
32 i kommunallagen. Vissa kommittéer upphör i enlighet med nya förvaltningsstadgan, medan denna 
även ger möjlighet att tillsätta nya. 
...... 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen tillsatte enhälligt följande kommittéer för mandatperioden: 
...... 
 
Kommittéen för inomhusluft (tidigare arbetsgruppen för koordinering av arbetet kring inomhusluften i 
Ådalens skola): 
Arbetarskyddschefen Kimmo Bodbacka, fastighetsansvarige Bernt Slotte och rektor Tom Forsström. 
Den sistnämnde fungerar som sammankallare för arbetsgruppen. Företagshälsovården representeras 
av Christin Witting-Haldin och arbetstagarsidan av Viola Storbacka och Marika Hagnäs. 
Kari Harju jävade sig under behandlingen av den sista kommittén (personjäv) 
_________ 

 
Kst 11.12.2017 
 
Förvaltningschefen: 
Kommittéen för inomhusluft har avslutat sitt arbete vid Ådalens skola och därför borde grup-
pens sammansättning förändras så att den kan fungera oberoende av aktuell fastighet. Vid 
arbete kring särskild fastighet kallas platsansvarige/rektor samt en annan representant från 
den berörda personalen som sakkunniga. 
 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser följande medlemmar till kommittén för inomhusluft: Arbetarskydds-
chefen, fastighetsansvarige, företagshälsovårdare, bildningschefen, tekniska chefen samt 
medlemmar av övrig personal. Tekniska chefen utses till sammankallare och bildningschefen 
till sekreterare. Kommittén ges befogenhet att kalla platsansvarige/rektor samt en annan re-
presentant från den berörda personalen som sakkunniga vid arbete kring särskild fastighet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: AFFRISK 8/2017 
 
 
144 §.     FÖRVALTNING        Arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavarna inom koncern-

ledningen 

Affärs- och riskhanteringssektionen 13.11.2017 § 14: 

Tf. kommundirektören 
Enligt förvaltningsstadgans 27 § ska kommunstyrelsen bestämma arbetsfördelningen mellan tjänste-
innehavarna inom koncernledningen ifråga om varje dottersammanlutning och intressesammanslut-
ning. I koncerndirektivet 1.1.2 konstateras detsamma. Enligt förvaltningsstadgan 27 § leder kommun-
direktören koncernen och ska genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de 
bolag som hen ska styra. Ekonomichefen och tekniska chefen ska genom aktiv ägarstyrning bidra till 
förvaltningen och verksamheten i de bolag som de ska styra.  
 
Affärs- och riskhanteringssektionen beslöt på sitt möte 9.10.2017 att återkomma till ärendet på no-
vembermötet i enlighet med den årsklocka som sektionen slog fast.  
 
Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen följande arbetsfördelning mellan 
tjänsteinnehavarna inom koncernledningen ifråga om dotter- och intressesammanslutningarna;  
 
Kronoby Elverk Ab (100%) – kommundirektören 
Kronoby Vatten och Avlopp Ab (100 %) – kommundirektören 
Ab Terjärv Vatten och Avlopp (92,5%)– kommundirektören 
Fastighets Ab Kronoby Bostäder (100%) – ekonomichefen 
Fastighets Ab Heimsjöliden (70,91%) – ekonomichefen 
Ab Kronoby Konstis Oy (22,84%) – tekniska chefen 
Fastighets Ab Sparbankshuset (49,8%) – tekniska chefen 
Kronoby Energiandelslag (44,00%) – tekniska chefen 
 
TF. KD:S FÖRSLAG: 
Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen att de fastställer ovanstående ar-
betsfördelningen mellan tjänstemännen inom koncernstyrningen. 
 
 BESLUT: 
Sektionen beslöt i enlighet med förslaget. 
_______ 

 
Kst 11.12.2017: 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen omfattar affärs- och riskhanteringssektionens beslut och fastställer ovan-
stående arbetsfördelning mellan kommunens tjänstemän inom koncernstyrningen. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 205/2017 
 
 
145 §. KOMMUNSTYRELSEN   Preliminära sammanträdesdagar 2018 

Förvaltningschefen: 

Enligt nu gällande förvaltningsstadga för Kronoby kommun, godkänd 23.2.2017, kap.16 hål-
ler 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 majo-
ritet av medlemmarna gör en framställning om detta till ordföranden. Ordföranden kan av 
grundad anledning inställa ett sammanträde. 
 
Enligt förvaltningsstadgans 147 § ska kallelse till sammanträde sändas till medlemmarna och 
till de övriga som har närvarorätt minst 4 dagar före mötet. Kallelsen skickas ut på det sätt 
som organet beslutar. Kallelsen till kommunstyrelsens medlemmar har under det senaste 
året distribuerats per post så att medlemmarna i allmänhet fått kallelsen och före-
dragningslistan på torsdagen veckan före mötet. Föredragningslistan har även sänts som e-
post. 
 
Föredragningslistan finns i regel även på kommunens webbplats från dagen efter att ledamö-
terna får den. Föredragningslistan ersätts sedan av protokollet när det är klart och godkänt 
av justerarna. 
 
Förslag till sammanträdesdagar framgår av Bilaga 1/145 § av 11.12.2017. Av den framgår 
även sammanträdesdagar för fullmäktigemötena. 
 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen håller under år 2018 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 
den andra dagen efter respektive sammanträde, såvida det har hunnit justeras.  Kopior av de 
justerade protokollen publiceras på kommunens webbplats dagen efter justeringen.  
 
Meddelande om kommunstyrelsens sammanträden under året uppsätts på webbplatsen samt 
kommunens anslagstavla. 
 
 
Under diskussionen föreslog Elisabeth Hagström att kommunstyrelsens möten hålls tätare. 
Förslaget fick inget understöd och förföll därmed. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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146 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
 - Optima, samkommunstyrelsen, 15.11.2017 
 - Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 15.11.20174  
 - Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 16.11.2017 
 - Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 20.11.2017 
 - Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 20.11.2017 
 - Mellersta Österbottens förbund, fullmäktige, 23.11.2017 
 - Soite, styrelsen, 29.11.2017 
 
b) Kommungården är stängd 22.12.2017–3.1.2018. 
 
c) Ekonomichefens beslut 30.5–4.12.2017, förvaltningschefens beslut 14.6–28.11.2017 samt  
 t.f. kommundirektörens beslut 5.6–29.11.2017. Beslutsförteckningarna finns till påseende 

på mötet. 
 
d) Förordnande av medlemmar och ersättare i skatterättelsenämnden, sektion 10 Vasa. 
 
e) Dagens möte hölls vid Ab Ekorosk Oy:s utrymmen vid Spitoholmen i Jakobstad och inled-

des med att v.d. Michael Östman informerade om företagets verksamhet kl. 18.00 - 18.53 
i samband med rundvandring. 

 
f) Kommunstyrelsens ordförande tackade kommunstyrelsen och tjänstemännen för samarbe-

tet under det gångna halvåret och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom. 
__________ 
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147 §. 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 136 § 
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer: 132-135, 137, 139, 145-147 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 136, 138, 140-144 
 
 
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: 136, 138, 140-144 
 
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. 
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