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Sammanträdestid Måndag den 13 augusti 2018, kl. 18:00  
 

Sammanträdesplats Emmes Retreat 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
156 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
157 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
158 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
159 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
160 §. PLANER   Detaljplaneändring vid Kronoby industriområde 
161 §. EKONOMI   Beviljande av kortfristig kredit för sjön Rekijärvis restaurering 
162 §. SAMKOMMUNER   Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande; ekonomi- 
  plan 2019-2020 
163 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
164 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
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156 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 8 augusti 2018 och tillställts samtliga medlemmar 
av kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium samt närvarande tjänstemän i skriftlig 
och elektronisk form. Ersättarna erhåller kallelsen i elektronisk form. Föredragningslistan har 
varit utlagd på kommunens webbplats sedan den 9 augusti 2018, varifrån övriga intressera-
de kan erhålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligt sammankallat och kommunsty-
relsen beslutför. 
_______________ 
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157 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Inger Wistbacka och Tapani Myllymäki att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 15 augusti 2018.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
13.8.2018 

 
 
Sida 
10/229 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.8.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

158 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Elisabeth Hagström anmälde att hon kommer att inkomma med initiativ under mötet. 
 
Kommundirektören anmälde ytterligare ett antal delgivningsärenden. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form med ovan an-
mälda tillägg om initiativ och delgivningsärenden. 
_______________ 
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159 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Förvaltningschefen: 

Enligt 92 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande, kom-
mundirektören eller en genom förvaltningsstadgan tillförordnad kommunal tjänsteinnehavare 
till behandling i kommunstyrelsen ta upp ett ärende, som med stöd av denna lag har delege-
rats till underlydande myndighet eller en sektion i kommunstyrelsen och i vilket den behöriga 
myndigheten har fattat ett beslut. Styrelsen kan ta upp ärendet för prövning såvida beslutet 
inte har vunnit laga kraft 
 
Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndernas verksamhet och 
aktuella frågor. 
 
Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen: 
 - bildnings- och fritidsnämnden, 3.7.2018, kungjord 4.7.2018, inga offentliga ärenden 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndens möte. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 104/2018 
 
 
160 §. PLANER  Detaljplaneändring vid Kronoby industriområde 

Kst 18.6.2018 § 134 
Planläggaren: 

Kaukokiito och Ab Ferromek anhåller att kommunen påbörjar en planeändring av detaljpla-
nen för Kronoby centrum, så att deras tomtområden kan förstoras en aning: Kaukokiito har 
planer på att köpa in tomtområdet bredvid deras tomt och behöver också en del av kommu-
nens grönområde. Ab Ferromek önskar få ett större tomtområde mot Flygfältsvägen på det 
område som kommunen äger.  
 

Kaukokiito och Ab Ferromek är beredda att stå för planeringskostnaderna. 
 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen ger Tekniska avdelningen i uppdrag att påbörja en planeändring av kvar-
teren 103, 194 och 195 i detaljplanen för Kronoby centrum. Ett första planeutkast får sättas 
till påseende under juni månad och planen tas nästa gång till behandling i styrelsen den 
13.8.2018. 
 
Planeringskostnaderna bekostas av Kaukokiito och Ab Ferromek. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
Kst 13.8.2018 
 
Planläggaren: 

Ett första planeutkast samt Pdb (Plan för deltagande och bedömning) har varit till påseende mel-
lan den 20.6 - 20.7.2018. Inga påpekanden har inkommit. Planeförslaget framgår av Bilaga 
1/160 § av 13.8.2018. 
 
NTM-centralen, Österbottens förbund samt Österbottens museum har informerats om plane-
ändringen och de har tid till den 13.8 att ge synpunkter om planen. Inga synpunkter har in-
lämnats. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tar del av planeutkastet och ger synpunkter för den fortsatta planeringen. 
Planen justeras vid behov och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen tog del av planutkastet och hade inga övriga synpunkter för den 
fortsatta beredningen. 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att sätta det slutliga planeförslaget till påseende i 
30 dagar. 
_______________ 
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Dnr: KST 127/2018 
 
 
161 §. EKONOMI   Beviljande av kortfristig kredit för sjön Rekijärvis restaurering 

Ekonomi- och personalchefen: 

I helhetsplanen för Kronoby å, vilken blev klar år 2002, fastslogs bland annat behovet av en 
restaurering av Rekijärvi sjö i Terjärv. Enligt miljövårdssekreteraren är Rekijärvi sjö grund 
och hotas av igenväxning. Sjön har betydande naturvärden, speciellt sjöns östra del har ett 
rikt fågelliv. Som viktigaste iståndsättningsåtgärd föreslogs i helhetsplanen en höjning av 
vattennivån. I olika etapper har planeringen av restaureringen diskuterats under åren och i 
olika instanser. Föreningen för Rekijärvis förskönande grundades och man konstaterade att 
föreningen aktivt bör agera om man vill föra projektet framåt. Föreningen beställde i slutet av 
år 2015 en värdering, av Maveplan Oy, av de skador som den planerade restaureringen kan 
medföra. Maveplan skulle också färdigställa planen för tillståndsansökan. Föreningen ansök-
te därefter om understöd av miljönämnden om totalt 9 500 € för att täcka kostnaderna till Ma-
veplan för uppskattningen av skadorna och för färdigställande av planen för tillståndsansö-
kan. Miljönämnden beslöt 9.2.2016 att godkänna ansökan.  
 
Rekijärvis förskönande r.f. har 28.6.2018 av ELY-centralen beviljats bidrag, för högst 50 % 
eller högst 15 000 € av kostnaderna, för muddring och slåtter som en del av restaureringen 
av Rekijärvi sjö, vilket utbetalas mot kvitton efter att arbetet slutförts. Kostnaderna för årets 
arbeten har beräknats till ungefär 30 000 €. Föreningen har en del egna medel och har också 
erhållit bidrag om 5 000 € av Fonden för Esse å. 
 
För att kunna påbörja projektet har man 7.8.2018 lämnat in en ansökan, Bilaga 1/161 av den 
13.8.2018, till kommunen om att få lyfta en kortfristig kredit om 15 000 €. För den kortfristiga 
krediten skulle uppgöras ett skuldebrev med återbetalning i en rat genast föreningen erhållit 
bidraget av ELY-centralen men senast ett datum som tjänstemännen överenskommer med 
föreningen dock senast inom detta år. Kommunens revisorer har för sin del godkänt förfa-
randet.   
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar en kortfristig kredit om 15 000 € till Rekijärvis förskönande r.f. för 
restaureringen av Rekijärvi sjö. Ett skuldebrev upprättas i normal ordning med återbetalning i 
en rat genast efter att ELY-centralen utbetalat sitt bidrag dock senast inom detta år. Den 
kortfristiga krediten beviljas inte, ifall arbetet inte inletts före 31.8.2018. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 105/2018 
 
 
162 §. SAMKOMMUNER    Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande; ekonomi-

plan 2019-2020  

Förvaltningschefen: 

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 15 ska utlåtande av samkommunens medlems-
kommuner gällande den ekonomiska planeringen inbegäras. Enligt begäran motser sam-
kommunen kommunens utlåtande om ekonomiplanen senast 29 augusti 2018. Planen för 
åren 2019-2021 bygger på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2018-2020. Den har 
granskats och uppdaterats av samkommunens omsorgsbyråer i samråd med representanter 
för medlemskommunernas sociala sektor. I planen för år 2018 är kända nyetableringar och 
eventuella förseningar i planerade projekt beaktade. 
 

Samkommunstyrelsen beslöt 24.5.2018 att de kommunala priserna höjs med i medeltal 4,0 
% jämfört med 2018 års priser. De senaste tre åren har ingen ökning skett. Orsaken till pris-
förhöjningen är, förutom de tre senaste årens oförändrade priser, att inflationen uppgått till ca 
2 % och att lönekostnaderna stiger med 3,9% jämfört med läget i början av år 2018. År 2020 
blir troligen samkommunens sista verksamhetsår i nuvarande form och ett eventuellt över-
skott i samkommunens ekonomi returneras till medlemskommunerna genom en justering av 
priserna under slutet av det året. Huruvida tjänsterna för kommunens invånare med intellek-
tuell funktionsnedsättning även fr.o.m. år 2021 köps från Kårkulla samkommun är ett senare 
beslut. 
 

I och med att samkommunen Soite handhar social- och hälsovården bedöms servicebehovet 
och behovet av köptjänster därifrån. Utlåtandet är skrivet av servicechefen för handikappom-
sorgen inom Soite, Tanja Witick, Bilaga 1/162 § av 27.8.2018. Utlåtandet skall vara Kårkulla 
samkommun tillhanda senast 29.8.2018. 
 

Inom arbetslivsorienterad samt livsorienterad service kommer Kronobys del att minska med 
93 dagar, eller en minskning med 11 792 €. Inom boendeservicen kan det konstateras att 
klientantalet hållits konstant under åren 2016-2018. Tilläggskostnader har kommit på grund 
av s.k. hemmadagar, vilka ökar vårddagarnas kostnader. Även klienternas vårdbehov har 
ökat och kostnaderna har flyttats till högre kategorier. Kårkulla samkommuns föreslagna 
kostnadsökning för Kronobys del: 55 022 €, kan anses vara skälig. Placeringar av klienter i 
de olika kategorierna samt deras servicebehov kommer fortsättningsvis att ses över och slut-
summan kan på sikt komma att ändras. 
  

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen godkänner Kårkulla samkommuns ekonomiplan för år 2019-2020 enligt 
Bilaga 1/162 § av 27.8.2018. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att kostnadsökningen är oroande samt att Kårkulla samkom-
mun bör se över verksamheten, så att den blir möjligast kostnadseffektiv och så att verk-
samheten klarar en konkurrensutsättning vid en landskaps- och vårdreform. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________  
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163 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

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

-  Optima, samkommunstyrelsen, 19.6.2018 
-  Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 6.8.2018 
-  Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite, styrelsen, 6.8.2018 
-  Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 7.8.2018 
 

b) Nästa styrelsemöte hålls 27.8.2018 vid Rani Plast i Terjärv. Företagspresentation och fa-
briksrundtur före mötet, från kl. 17.00. 

 
c) Tomtfestival  vid  det  nya  bostadsområdet vid Ringvägen i Terjärv lördag 1.9.2018 kl. 10–

13. 
 
d)  Befolkningsmängd i Kronoby 30.6.2018: 6 550. 
 
e) Kaustby kommun 150 år uppvaktades 9.7.2018 av fullmäktiges ordförande Bengt-Johan 

Skullbacka och styrelseordförande Liane Byggmästar. 
 
f) Diskussion med Mellersta Österbottens förbund 13.8.2018 angående regeringsprogram-

mets mål för nästa regeringsperiod. 
 
g) Kommunstyrelsen diskuterade en skrivelse till Soite angående socialens verksamhet, Bi-

laga 1/163 § av 13.8.2018. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom. 
  
 
Tapani Myllymäki inlämnade avvikande åsikt gällande innehållet i punkt g) Kommunstyrel-
sens brev till Soite enligt Bilaga 2/163 § av 13.8.2018. Även Elisabeth Hagström antecknade 
avvikande åsikt till innehållet i samma ärende. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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164 §. INITIATIV 

Elisabeth Hagström, Pro Kronoby, inlämnade tre initiativ angående: 

- Tätortsskyltar till kyrkbyar, Bilaga 1a /164 § av 13.8.2018.  

- Nämndernas mötesdagar Bilaga 1b /164 § av 13.8.2018. 

- Finskspråkig skola, Bilaga 2/164 § av 13.8.2018. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknade initiativen för kännedom och överförde dem för bered-
ning. 
_______________ 
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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: 156-160, 162-164 
 
 
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: 161  
 
 
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: 161  
 
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  
 
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

 

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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