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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 

Torsdagen den 25 januari 2018 
Kommungården  

Ordförande 

 
 
Liane Byggmästar 

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

 
 
Inger Bjon, förvaltningschef 
 

Sammanträdestid Måndagen den 22 januari 2018, kl. 18.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
4 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
5 §. NÄMNDER    Val av uppbådsnämnd 2018 
6 §. BUDGET 2017    Bokföringsrapport 1.1 - 30.11.2017 
7 §. BOKSLUT 2017   Kreditförluster och kostnadsföring av utestående fordringar 
8 §. BUDGET 2018    Verkställighetsdirektiv 
9 §. BUDGET 2018    Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan 
10 §.  FASTIGHETER   Utredning av alternativ för nybygge/renovering av kom- 
   munens skolfastigheter 
11 §. UNDANTAGSLOV  Avgörande som gäller byggande vid strand,  
   
12 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och medborgarinitiativ  
  väckta 2017 och tidigare 
13 §.  INITIATIV  Genomgång av initiativ väckta i styrelsen 2017 samt  
  tidigare obesvarade 
14 §. MOTION    Andreas Granbacka m.fl.; subventionerade simhalls- 
  besök för personer över 75 år 
15 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
16 §. INITIATIV   Elisabeth Hagström: Rondell till Murick korsning 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
25.1.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 17 januari 2018 och tillställts samtliga medlem-
mar 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 18 januari 2018, varifrån övriga 
intresserade kan erhålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
25.1.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen väljer Inger Wistbacka och Tapani Myllymäki att justera protokollet den 24 
januari 2018. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
25.1.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

T.f. kommundirektören anmälde att ett delgivningsärende saknas och Elisabeth Hagström 
aviserade att hon kommer att lämna ett initiativ under övriga ärenden. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan med ovan uppräk-
nade tillägg. 
__________ 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

4 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

Förvaltningschefen: 

Enligt 92 § 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: 
 - tillståndssektionen, 13.12.2017 
 - tekniska och miljönämnden 13.12.2017 
 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
 
Under diskussionen föreslår Tapani Myllymäki att kommunstyrelsen tar över tekniska och 
miljönämndens § 44 av 13.12.2017 gällande hyresavgifter för idrottsplaner och idrottshallen. 
Elisabeth Hagström understöder förslaget. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt, såvida lagliga hinder inte finns, att ta över behand-
lingen av tekniska och miljönämndens bilaga 4/44 § av 13.12.2017 gällande hyresavgif-
ter för idrottsplaner. Styrelsen behandlar ärendet vid nästa styrelsemöte och ärendet 
får inte verkställas innan det, vilket meddelas tekniska och miljönämnden. 
 
I övrigt godkändes t.f. kommundirektörens förslag enhälligt 
__________ 
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Dnr: KST 3/2018 
 
 
5 §. NÄMNDER   Val av uppbådsnämnd 2018 

Förvaltningschefen: 

Österbottens regionalbyrå meddelar att uppbåd år 2018 förrättas i Kommungården i Kronoby 
onsdagen 24 oktober med början kl. 9.00. Österbottens regionalbyrå omber kommunen utse 
en ledamot och en suppleant till tillfället samt att kommunen bjuder på kaffe eller någon salt-
bit åt de närvarande vid uppbådet. 
 
Till ledamot och suppleant bör, såvitt möjligt, utses personer med kännedom om de förhål-
landen, som råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka själva avtjänat sin värnplikt. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser en medlem och en ersättare till uppbådet 2018. 
 
Kommunstyrelsen bjuder på kaffe med tilltugg åt de närvarande vid uppbådstillfället. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg Bengt-Johan Skullbacka till medlem med Hans-Erik Lindgren 
som ersättare i uppbådet 2018 och bjuder uppbådets deltagare på kaffe med tilltugg. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 213/2017 
 
 
6 §. BUDGET 2017   Bokföringsrapport 1.1 - 30.11.2017 

Ekonomichefen: 

För perioden 1.1–30.11.2017 har rapport över kommunens resultaträkning och budgetjämfö-
relse uppgjorts. Resultatet för perioden är 323 100 € och därmed drygt 967 800 € bättre än 
budgeterat. Verksamhetsintäkterna har fortsatt flyta in och ligger totalt sett över budget. In-
komna, outnyttjade understöd till bildningssektorn om ungefär 90 000 € kommer att överföras 
till 2018. 
 
Största delen av kommunens egna verksamhetskostnader har budgetunderskridningar, vilket 
är positivt. Kommunalskatten har influtit 705 000 € mindre än budgeten, men samfundsskat-
tens utveckling mot slutet av året har varit positiv. 
 
Tilläggsbudgeten för Soite om 628 000 € som fullmäktige godkände 4.12.2017 § 52 finns 
inräknad i rapporterna eftersom beloppet har inverkan på helheten. Anslaget är beräknat 
enligt elva månader. 
 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
25.1.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 215/2017 
 
 
7 §. BOKSLUT 2017   Kreditförluster och kostnadsföring av utestående fordringar 

Ekonomichefen:  

Bokslutsarbetet för år 2017 har inletts och därför granskas nu vilka poster som borde föras 
som kostnadsföringar och kreditförluster i bokslutet. I vår kommun har under ett antal år till-
lämpats samma praxis som i affärsbokföringen, så att utestående fordringar som är äldre än 
ett år inte mera kvarstår i balansen som fordran. I bokslutet för år 2017 föreslås att de ford-
ringar som är utestående per 31.12.2016 antingen kostnadsförs eller beaktas som kreditför-
lust beroende på omständigheterna. De inkomster, som inflyter för kostnadsförda fordringar, 
bokförs om de erhålls inom det kostnadsställe där inkomsten ursprungligen uppkommit. In-
komster från kostnadsförda fordringar varierar år från år. De kostnadsförda posterna krävs i 
sedvanlig ordning och sänds för indrivning eller utmätning. Som Bilaga 1/7 § av 22.1.2018 
finns en sammanställning över belopp som föreslås bli förda som kostnadsföringar och kre-
ditförluster.  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen godkänner att de i bilagan antecknade beloppen antingen förs som kost-
nadsföring eller kreditförlust i bokslutet för år 2017. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 211/2017 
 
 
8 §. BUDGET 2018   Verkställighetsdirektiv 

Ekonomichefen: 

Kommunfullmäktige godkände 4.12.2017 § 54 budgeten för år 2018. Kommunstyrelsen bör 
förse den med verkställighetsdirektiv samt sända den till nämnderna och tjänsteinnehavarna/ 
arbetstagarna, som skall följa den. Som Bilaga 1/8 § av 22.1.2018 finns förslag till verkstäl-
lighetsdirektiv. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner verkställighetsdirektiven för budgeten 2018. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 214/2017 
 
 
9 §. BUDGET 2018   Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan 

Ekonomichefen: 

Kommunfullmäktige godkände 4.12.2017 § 54 kommunens budget för år 2018, i vilken kom-
munstyrelsen för uppgiftsområdet Allmän administration och näringsliv tilldelades ett nettout-
giftsanslag på 1 730 041 €. Dispositionsplanen för dessa uppgiftsområden har uppgjorts en-
ligt tidigare principer.  
 
Huvudregeln för driftsbudgetens bindning gentemot kommunfullmäktige är netto på nämnd-
nivå. Detta innebär att nämnderna, liksom också kommunstyrelsen, fritt får disponera utgifts- 
och inkomstanslaget mellan sina uppgiftsområden som de själva anser mest ändamålsenligt, 
men nettoanslaget får inte överskridas på nämndnivå. 
 
Gällande nettoanslaget för Flyktingmottagning, Social- och hälsovård samt Landsbygd är 
bindningen ett undantag. Trots att uppgiftsområdena underlyder kommunstyrelsen är dess 
bindning fristående från kommunstyrelsens nettoanslag. 
 
Förslag till dispositionsplan överensstämmande med beviljat nettoanslag för kommunstyrel-
sens uppgiftsområde Allmän administration och näringsliv har gjorts och finns som Bilaga 1/9 
§ av 22.1.2018. De större förändringarna gentemot tidigare år är anslaget för sysselsätt-
ningslöner om 77 500 €, vilket inkluderar alla sektorer, ökat anslag för marknadsföring till 
totalt 20 000 €, samt anslag om 117 234 € för projektet gällande uppdatering av fastighets- 
och fastighetsskatteregister. Stipendierna åt studerande ersätts av medel för att anställa 
ungdomar för sommarjobb år 2018. De betalningsandelar som är kända används till sitt rätta 
belopp, medan ännu icke-kända betalningsandelar uppskattas i dispositionsplanen. Enligt 
kommunstyrelsen 30.10.2017 § 108 har också det grundläggande utkomststödet överförts 
från social- och hälsovården till kommunstyrelsen. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner 2018 års dispositionsplan för uppgiftsområdet Allmän administ-
ration och näringsliv. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 2/2018 
 
 
10 §.  FASTIGHETER  Utredning av alternativ för nybygge/renovering av kommunens skol 

fastigheter 

Tekn.chefen 

Tekniska nämnden hade i sin investeringsbudget för 2017 anslag på 30 000 € för att göra 
konditionsgranskningar för både Nedervetil och Terjärv Skola. Utgående från dessa skall 
beslut fattas om vilken skola  man renoverar först  alternativt bygger nytt. 
 
Idea Struktura har gjort en konditionsgranskning för båda skolorna under våren 2017, Bilagor 
1/10 § av 22.1.2018 och 2/10 § av 22.1.2018. Rapporterna visar på ett stort renoveringsbe-
hov i båda skolorna men Idea Struktura tar inte ställning till vilken skola som först borde åt-
gärdas. 
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy har också gjort en konditionsgranskning samt en s.k. livscy-
kelberäkning där man jämfört  renoveringskostnader med  kostnader för nybyggnad av båda 
skolorna under en tidsperiod om 30 år, Bilaga 3/10 § av 22.1.2018 och 4/10 § av 22.1.2018. 
Enligt rapporten blir ett nybygge i Nedervetil redan efter sju år ett förmånligare alternativ me-
dan det för Terjärv skola skulle bli först efter 19 år. Enligt FCG:s kostnadsberäkningar skulle 
en totalrenovering kosta ca 4,7 milj medan ett motsvarande nybygge skulle kosta  ca 5,4 milj. 
€ för Nedervetil Skola. För Terjärv skola skulle motsvarande kostnader vara 4,4 milj. och 5,8 
milj. €. 
 
Hälsoinspektörerna har gjort inspektion av båda skolornas sanitära förhållanden, där det 
framkommit  vissa behov av åtgärder som bör utföras så fort som möjligt för att överhuvudta-
get kunna fortsätta att vistas i utrymmena samt åtgärder som borde åtgärdas under de när-
maste åren.  Under sommaren och hösten har de akuta åtgärderna vidtagits för att man ska 
kunna fortsätta att vistas i utrymmena i några år till. 
 
I Nedervetil skola har problemen bland elever och personal varit större än i Terjärv. I Neder-
vetil har det gjorts en hälsoenkät varifrån det framkom att nästäppa, huvudvärk och trötthet 
förekom hos 10-14 % av de utfrågade. Från den senaste undersökning av Idea Struktura där 
också materialprover tagits har det inte framkommit några mögelsporer men brister i ventila-
tionen var tydliga. Ventilationen och luftflödet har nu ställts in så bra det går och ventilations-
rören har putsats. Ett återkommande problem är taket på den nyare delen, som alltid då och 
då läcker. 
 
Hem och Skola föreningen Solstrålen r.f. har inlämnat en skrivelse där man vädjar för en ny 
skola i Nedervetil , Bilaga 5/10 § av 22.1.2018. 
 
Tekniska chefen har gjort en uppskattning av olika renoveringsalternativ, vilket framgår av 
Bilaga 6/10 § av 22.1.2018.  Av beräkningar framgår att skillnaden mellan en totalrenovering 
och ett nybygge inte är väsentlig. Nedervetil skolas första del är från 1956 och har sedan 
blivit tillbyggd och renoverad åren 1979 och 1985. Vid en renovering kan man inte påverka 
karaktären och ändamålsenligheten på byggnaden utan det är endast ytorna och tekniken 
som kan förnyas. 
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Utgående från de utredningar som gjorts under 2017 verkar det klokt att gå in för ett planera 
ett nybygge av Nedervetil Skola. För att komma igång med planeringen så fort som möjligt, 
borde en planeringsgrupp tillsättas. Planeringsgruppen borde också utreda alternativa pla-
ceringsställen. En flyttning av skolan kräver sannolikt en detaljplanering, vilken borde inledas 
så fort som möjligt, om en flytt blir aktuell. 
  
I budgeten och ekonomi planen finns ett anslag om 100 000 € år 2018, 2 000 000 € år 2019 
och 1 900 000 € för 2020 för Nedervetil skola. Kristdemokraterna har lämnat in ett initiativ om 
ett maxbelopp på byggnaden och att begära offerter utgående från den summan och välja 
den mest lämpade byggnaden. Planeringsgruppen får också i uppgift att utreda initiativet 
närmare. 
 
T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter: 
  
att Kronoby kommun i detta skede går in för att planera ett nybygge av Nedervetil skola, 
 
att tillsätta en liten planeringsgrupp bestående av t.f. KD, tekniska chefen, bildningschefen, 
dagvårdschefen, Nedervetil skolas rektor, områdesansvarige samt Päivi Cainberg och att 
planeringsgruppen rapporterar till kommunstyrelsen och 
 
att en byggnadskommitté tillsätts när kommunstyrelsen valt plats för byggnaden. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att Kronoby kommun i detta skede går in för att 
planera ett nybygge av Nedervetil skola.  
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt tillsätta en planeringsgrupp bestående av t.f. KD, 
tekniska chefen, bildningschefen, dagvårdschefen, Nedervetil skolas rektor, områdes-
ansvarige samt Päivi Cainberg och att planeringsgruppen rapporterar till kommunsty-
relsen. 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att tillsätta en byggnadskommitté efter att plats för 
byggnaden valts. 
__________ 
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Dnr: KST 10/2018 
 
 
11 §.  UNDANTAGSLOV   Avgörande som gäller byggande vid strand 

Planläggaren: 

X.X ansöker om undantagslov från bestämmelser i 171 § MarkBL för uppförande av ett  fri-
tidshus på 40m2 på fastigheten i Kortjärvi by.  
 
Byggnadsplatsen finns invid Kronoby å i Terjärv. Byggnadsplatsens läge framgår av den 
bifogade kartan.  Bilaga 1/11 § av 22.1.2018. På området finns ingen detaljplan eller gene-
ralplan, så undantagslov bör sökas då det är fråga om byggande vid strand. I landskapspla-
nen finns 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. 
 
Ansökan gäller uppförande av en fritidsstuga på samma sockel där en tidigare fritidstuga 
blivit byggd år 1990, (bygglov 25/90). Denna stuga brann ner under år 2016. På tomten finns 
också en bastu som uppfördes 1991.  
 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar X.X undantag i enlighet med § 171 i Markanvändnings- och 
bygglagen, för uppförande av en ersättande fritidsbyggnad på fastigheten i Kortjärvi by. Den 
nya byggnaden bör byggas på samma sockel som den nedbrunna fritidsstugan. Sökanden 
skall inom ett år söka bygglov med detta undantagslov som grund för ansökan. 
  
Detta beslut meddelas sökanden, tillståndssektionen och NTM-centralen dagen efter att det 
varit till påseende. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
22.1.2018 

 
 
Sida 
1/15 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
25.1.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 217/2017 
 
 
12 §.  MOTIONER OCH INITIATIV  Utredning av motioner och medborgarinitiativ väckta 

2017 och tidigare  

Förvaltningschefen: 

Ett initiativ behandlas av den kommunala myndighet som har behörighet att fatta beslut i den 
fråga som initiativet gäller. Kommunstyrelsen ska enligt kap 17 § 170 förvaltningsstadgan 
årligen före utgången av februari månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de 
initiativ som har tagits i de frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder 
som har vidtagits på grund av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ som 
är slutbehandlade. 
 
Under år 2017 och tidigare har följande motioner och initiativ väckts: 
 
1) Kristdemokraternas motion: åtgärda problem med bristen på svenskspråkiga bäddavdel-  
 ningsplatser 13.10.2016 § 51. Behandlades och förklarades slutbehandlad 23.2.2017 §   
 13. 
 
2) Ossian Wassborr m.fl.:s motion om folkomröstning gällande byte av landskap 23.2.2017 §   
 15. Behandlades och förklarades slutbehandlad 25.9.2017 § 40. 
 
3) Joel Salmela: 8.6.2017 § 33; Motion om strategi och rapport om landskapsreformens för-  
 handlingar. Besvarades 25.9.2017 § 38. 
 
4) Joel Salmelas motion 8.6.2017 § 33; konsekvensbedömning gällande ett eventuellt byte 
  av landskap besvarades vid fullmäktiges möte 25.9.2017 i § 39.  
 
5) Elisabeth Hagströms och Sixten Dalviks motion 8.6.2017 § 33 om de faktiska nackdelarna 
 av om kommunen överförs till Mellersta Österbotten m.m. Motionen besvarades vid full-  
 mäktiges möte 25.9.2017 i § 39.  
  
6) Henrik Huhta m.fl. lämnade 17.10.2017 in en namninsamling gällande ett medborgarinitia-  
 tiv för rådgivande folkomröstning enligt kommunallagen 25 §. Behandlades 13.11.2017 i   
 kommunfullmäktige § 48. Kommunfullmäktige beslöt att fullmäktige genomför en konsek-  
 vensutredning efter att lagarna om reformen stiftats och återkommer till initiativet om folk- 
 omröstning efter att en konsekvensutredning har gjorts. Inte avslutat ärende. 
 
7) Andreas Granbacka m.fl. inlämnade en motion angående ibruktagande av simhallskort åt   
 75 år fyllda, 4.12.2017 § 56. Behandlas i kommunstyrelsen 22.1.2018 och i kommunfull-  
 mäktige19.2.2018 
 
8) Elisabeth Hagström inlämnade en motion om Pedersöre samarbetsnämnds arbetsordning,  
 4.12.2017 § 56. Obehandlad. 
 
9) Elisabeth Hagström inlämnade en motion om en utomstående neutral konsekvensutred-  
 ning, 4.12.2017 § 56. Obehandlad. 
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T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  utredningen över motioner och medborgarinitiativ väckta 2017 och tidigare an-

tecknas för kännedom och att fullmäktige förklarar motionerna i punkterna 1-5 
slutbehandlade vid mötet samt även punkt 7, såvida den godkänns av fullmäkti-
ge. 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 218/2017 
 
 
13 §.       INITIATIV Genomgång av initiativ väckta i styrelsen 2017 samt tidigare obesvarade  

Förvaltningschefen: 

Ett initiativ behandlas av den kommunala myndighet som har behörighet att fatta beslut i den 
fråga som initiativet gäller. Under år 2017 har följande initiativ skickats till eller väckts på sty-
relsemöten: 
 
1) Elisabeth Hagström: Initiativ angående flygfältets framtid och samarbete över gränser,   
 23.1.2017 § 18. 
 Besvarat och slutbehandlat 21.8.2017 § 52. 
 
2) Elisabeth Hagström: Initiativ angående öppna styrelsemöten, 19.6.2017 § 34. 
 Besvarat och slutbehandlat 21.8.2017 § 53. 
 
3) Elisabeth Hagström: Initiativ; Allas rätt till eget hem och arbetsplats, 18.9.2017 § 79.  
 Besvarat och slutbehandlat 9.10.2017 § 97. 
 
4) Kristdemokraterna: Initiativ kring skolbyggnation, 20.11.2017 §131. Obehandlat. 
 
Under år 2015 väckta icke-besvarade initiativ: 

 5) Peter Svartsjö m.fl. 30.3.2015, 101 §: Initiativ om långsiktig plan över hurudan vård kom- 
 muninvånarna vill ha samt var kommuninvånarna vårdas. Ärendet överfört till beredning. 
 Obehandlat. 
 
6) Elisabeth Hagström 21.12.2015, 283 §: Initiativ om konkurrensutsättning av kommunens 

försäkringar. Ärendet överförts till ekonomiavdelningen för beredning 7.1.2016. Obehand-
lat. 

 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar initiativen och deras behandling för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 209/2017 
 
 
14 §. MOTION   Andreas Granbacka m.fl.; subventionerade simhallsbesök för personer över 

75 år 

Förvaltningschefen: 

Andreas Granbacka m.fl. inlämnade 4.12.2017 §56 in en motion angående ibruktagande av 
simhallskort, som berättigar personer över 75 år att besöka simhallarna i Karleby, Vetil och 
Jakobstad till en självriskavgift på en euro/besök. 
 
Motiveringen för motionen är enligt motionsställarna att av den åldrande befolkningen i Fin-
land i genomsnitt uppfyller 1/4 rekommendationen för uthållighetskondition och var tionde för 
muskel-kondition. Målsättningen skulle vara att understöda Kronoby kommuns strävan att få 
andelen hemmaboende personer över 75 år att stiga. 
 
Antalet 75 år fyllda personer i Kronoby var 10.1.2017: 729. 
 
Ett enstaka besök för en pensionär vid någon av nejdens simhallar kostar i medeltal drygt 4 
euro. Ifall alla 75 år fyllda skulle besöka simhall 3 gånger under ett år och kommunen betala 
3€/besök, skulle det innebära en kostnad på 2 187 euro. 
 
Avsikten med motionen är god. Alla former av motion och rörelse är i de flesta fall till gagn för 
de äldres möjligheter att klara sig i vardagen. Simhallsbesök är ett av dem men det finns 
även andra sätt att upprätthålla funktionsförmågan; ex. alternativ som promenader, städning, 
besök vid idrottshallen eller styrketräningslokaler och MI-kurser/gymnastik och dans. Avgifts-
belagda motionsformer borde stödas på lika grunder. 
 
Fritidssektorn i kommunen stöder funktionsförmågan för målgruppen över 75 år fyllda perso-
ner på flera sätt:  
- De som har en diagnos kan få 50€/år för simhallsbiljetter  
- Alla kommuninvånare har möjlighet att promenera i Terjärv bollhall 1 timme/vecka på mjukt   
 och halkfritt underlag. 
- Specialgrupper (ex. äldre) kan anhålla om bidrag för ex. vattengymnastik, boccia, cirkelträ-  
 ning eller andra motionsformer 
 
T.F KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att fullmäktige diskuterar ärendet, 
att kultur- och fritidssektorn ges i uppdrag att även i fortsättningen regel-
 bundet anordna kostnadsfria/rabatterade motionsevenemang för 75 år 
 fyllda, och bevilja bidrag för motionsgrupper i enlighet med sina kriterier och 
att  fullmäktige antecknar motionen slutbehandlad. 
 
 
Tapani Myllymäki föreslår att kommunstyrelsen beviljar personer över 75 subventionerade 
simhallsbesök enligt motionen. Förslaget vann inget understöd och förföll därmed. 
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 
Tapani Myllymäki anmälde avvikande åsikt till protokollet. 
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15 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
 - Optima, samkommunstyrelsen, 7.11.2017 . 
 - Österbottens avfallsnämnd, 28.11.2017 
 - Optima, samkommunstyrelsen, 29.11.2017 
 - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 4.12.2017 
 - Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 11.12.2017 
 - Mellersta Österbottens utbildningskoncern, samkommunstyrelsen, 14.12.2017 
 - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 18.12.2017 
 - Soite, styrelsen, 18.12.2017 
 - Optima, samkommunstyrelsen, 20.12.2017 
 - Optima, samkommunstämman, 20.12.2017 
 - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 8.1.2018 
 

b)  Staden Jakobstad: Uppsägning av avtal om ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning. 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har sagt upp uppdragsavtalet med staden 
Jakobstad att upphöra gälla 31.12.2018 p.g.a. att ansvaret för att ordna ekonomi- och 
skuldrådgivning överförs till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten 1.1.2019. 

 

c) Kommunförbundets förbundsdelegation vald för mandatperioden 2018-2021. Från Vasa 
valkrets valdes Susanna Koski Saml. (Kimmo Heinonen), Kim Berg SDP (Tiina Isotalus), 
Esko Lehtimäki C (Merja Rintamäki), Mari Kerola C (Kati Ojaniemi), Ulf Stenman SFP 
(Mikaela Björklund), Kati Nummensalo KD (Kimmo Rantanen). 

 

d) Kommunstyrelsens möte 26.3 flyttas till 19.3 och mötet 19.11 stryks. 
 

e) Stig-Göran Forsman började sin anställning som VD för Fastighets Ab Kronoby Flyghang-
ar 1.1.2018. 

 

f) Kommunens årsfest hölls den 20 december 2017. 
 

g) Kommundirektörers deltagande i Kommunförbundets nätverk av kommundirektörer: Fin-
lands Kommunförbund har kallat tf. kommundirektören med som fortsatt medlem/ersättare 
i ett sparringnätverk av 44 kommundirektörer, denna gång som medlem. Enligt beslutet 
31.10.2014 om inrättandet av nätverket byts en tredjedel ut per mandatperiod. Gruppens 
målsättning är att utveckla växelverkan mellan kommunledningen och Kommunförbundet 
och att sparra varandra när det gäller intressebevakning, utvecklingsverksamhet och ser-
vice. Gruppens samlas fyra gånger år 2016 i Kommunernas hus i Helsingfors. 

 

h) Jan-Erik Granbacka, som tidigare fungerat som kommunstyrelsens ordförande, jordfästes 
20 januari och hedrades med en minnesbukett från kommunen. 

 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________  
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Dnr: KST 13/2018 
 

16 §. INITIATIV  Elisabeth Hagström: Rondell till Murick korsning 

Elisabeth Hagström lämnade in ett initiativ om en rondell till Murick korsning, Bilaga 1/16 § av 
22.1.2017. 
 
BESLUT:  
 
Kommunstyrelsen sänder ärendet vidare till tekniska avdelningen för beredning. 
__________ 
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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: 1-4, 6, 12-16 
 
 
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: 5, 7-11 
 
 
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: 5, 7-11 
 
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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