
 KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

Nr 
15/2018 
Sida 
15/344 

 
 
Sammanträdestid 
 

  

Måndagen den 12 november 2018 kl. 15:46 - 15:51 

Sammanträdesplats 
 
 

 Kommungården 

Beslutande:  

 

 

 

 
Byggmästar, Liane 
Myllymäki, Tapani 
Lindgren, Hans-Erik 
Broända, Helena 
Gripenberg, Björn kl.15.50, §244- 
Hagström, Elisabeth 
Harju, Kari 
Salmela, Joel 
Wistbacka, Inger 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ersättare: 

 
Hongell, Susanne 
Sandvik, John-Erik 
Öst, Harry 
Hagnäs, Tomas 
Saarukka, Karin 
Enroth, Carl-Johan 
Sandström, Hans 
Åstrand, Ulla-Maria 
Lassas, Tuula 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande:  

 

 
Skullbacka, Bengt-Johan 
Dalvik, Sixten 
Forsberg, Anders 
Brännkärr, Malin 
Bjon, Inger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Paragrafer: 240-245 §. 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
 
Liane Byggmästar 

Protokollförare: 

 
 
 
Inger Bjon 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den 14 november 2018 

 
 
 
Hans-Erik Lindgren 

 

 
 
 
Helena Broända 

Protokollet framlagt 
till påseende, 
plats och tid: 
 
Intygar, underskrift, 
tjänsteställning 

Kronoby, den 15 november 2018 

 
 
 
Inger Bjon, förvaltningschef 

 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

KALLELSESIDA 
 
Utfärdat 
8.11.2018 

 
 
Sida 
15/345 

 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 

Torsdagen den 15 november 2018 
Kommungården  

Ordförande 

 
 
Liane Byggmästar 

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

 
 
Inger Bjon, förvaltningschef 
 

Sammanträdestid Måndag den 12 november 2018, kl. 15:45  
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
240 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
241 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
242 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
243 §. NÄMNDER   Uppdatering av val av medlem och ersättare i  
  regionala räddningsnämnden 
244 §. SAMKOMMUNER    Utse representanter till samkommunstämma   22.11.2018;  
  Svenska Österbottens  förbund för utbildning och kultur 
245 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
15/346 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

240 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 8 november 2018 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 9 november 2018, varifrån övriga 
intresserade kan erhålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
__________ 
 
 
   



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
15/347 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

241 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Hans-Erik Lindgren och Helena Broända att justera protokollet. Pro-
tokollet justeras den 14 november.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
15/348 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

242 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form. 
_______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
15/349 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 116/2018 
 
 
243 §.          NÄMNDER  Uppdatering av val av medlem och ersättare i regionala räddnings-

nämnden 

Kfge 8.6.2017 § 29 
Förvaltningschefen: 

För förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk tillsätter Karleby 
stadsfullmäktige för sin mandatperiod en räddningsnämnd bestående av 11 medlemmar. Av dessa 
skall 4 representera Karleby verksamhetsområde, som består av Karleby och Kronoby. Karleby stad 
har 3 medlemmar och 3 ersättare och Kronoby kommun 1 medlem och 1 ersättare. 
 
Torde komma en ny lag som träder i kraft från 1.1.2019, vilken innebär att ansvaret för räddningsvä-
sendet överförs till landskapen. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår  
att kommunfullmäktige ger förslag till en medlem och en ersättare till räddningsnämnden för 

förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk för man-
dattiden 8.6.2017–31.12.2018. 

 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
 
Kfge 8.6.2017 

 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige föreslår Adam Näse SFP till medlem och Mats Lindh PRO till ersättare i rädd-
ningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk för 
mandattiden 2017-2018. 
_________ 
 
Kst 17.9.2018 
 
Karlebys stadsstyrelse har behandlat valet av ledamöter till den regionala räddningsnämnden 
18.6.2018 och konstaterat att kommunernas förslag inte uppfyller kraven i jämställdhetslagen. Av 
denna orsak har stadsstyrelsen beslutit att återremittera ärendet till avtalskommunerna. Avtalskom-
munerna skall behandla ärendet i fullmäktige och meddela beslutet till Karleby stadsstyrelse senast 
30.9.2018. Kronoby har beviljats tilläggstid till 5.10.2018. 
 
KOMMUNDIREKTÖREN: 
Kommunstyrelsen beaktar kraven i jämställdhetslagen och föreslår  
att  kommunfullmäktige ger förslag till en medlem och en ersättare till räddningsnämnden 

för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk för 
den återstående tiden av mandatperioden.  

 
  
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 

 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
15/350 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Kfge 1.10.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt föreslå Adam Näse till medlem och Mats Lindh till ersättare i 
räddningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddnings-
verk för den återstående tiden av mandatperioden. 
________________ 

 
 
Kst 12.11.2018 
 
Stadsfullmäktige i Karleby godkände Kronoby kommunfullmäktiges beslutsförslag till med-
lemmar 22.10.2018 § 97 men därefter har Stadsstyrelsen i Karleby vid sitt verkställighetsmö-
te 29.10.2018 § 433 beslutit att inte godkänna Adam Näse och Mats Lindh som medlem och 
ersättare p.g.a. att de är i arbetsförhållande till nämnden och uppmana fullmäktige att utse 
nya representanter. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att kommunfullmäktige ger förslag till en medlem och en ersättare till räddnings-

nämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets 
räddningsverk för den återstående tiden av mandatperioden. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen  beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.  
 
Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
15/351 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 200/2018 
 
 
244 §.   SAMKOMMUNER    Utse representanter till samkommunstämma 22.11.2018; 

Svenska Österbottens  förbund för utbildning och kultur 

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har meddelat att samkommunstäm-
man sammanträder 22.11.2018. 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunfullmäktiges beslut 8.6.2017 rätt att utse representanter 
till samkommunstämmorna under mandatperioden. Till samkommunstämman för Svenska 
Österbottens förbund för utbildning och kultur kan kommunstyrelsen utse två representanter 
(en per påbörjat 4000-tal). Enligt kommunallagen § 60 utser medlemskommunerna sina re-
presentanter särskilt till varje stämma. 
 
Till de medlemskommuner som inte hunnit utse sina representanter i tid, skickas föredrag-
ningslistan till medlemskommunen för vidarebefordran. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser två representanter att företräda kommunen vid samkommunstäm-
man 22 november 2018. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kommunens representanter att godkänna förslaget till budget 
för 2019 och ekonomiplan 2020-2021 men påtala att samkommunen noggrant bör följa med 
det ekonomiska utfallet. 
 
Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Bengt-Johan Skullbacka SFP och Björn Gripenberg KD att 
företräda kommunen vid samkommunstämman 22 november 2018. Helena Broända 
SFP utsågs till ersättare för båda. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kommunens representanter att godkänna förslaget till 
budget för 2019 och ekonomiplan 2020-2021 men påtala att samkommunen noggrant 
bör följa med det ekonomiska utfallet. 
 
Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
15/352 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

245 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
______________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
15/353 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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: 240-243, 245 
 
 
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: 244 
 
 
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:244 
 
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.



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
12.11.2018 

 
 
Sida 
15/354 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
15.11.2018 

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 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. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

