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Sammanträdestid Måndagen den 26 november 2018, kl. 18:00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
246 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
247 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
248 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
249 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
250 §. FULLMÄKTIGES PROTOKOLL 
251 §. BUDGET 2018    Bokföringsrapport 1.1 - 31.10.2018 
252 §. UTLÅTANDE     Kommunstyrelsen utlåtande angående byggandet av  
  Nedervetil skola, förskola och bibliotek 
253 §. PROJEKT   Konstgräsplan till kommunen 
254 §. AKTIER OCH ANDELAR   Tecknande av aktier i TyöplusKunta Oy 
255 §. UTLÅTANDE     Finansministeriets begäran om utlåtande över Storkyro  
  kommuns anhållan om att byta landskap 
256 §. FLYKTINGAR    Integrationsenheten i Jakobstadsnejden: Deltagande i  

 projekt gällande hjälp för flyktingar som traumatiserats i 
krig 

257 §. SAMKOMMUNER   Utse representant till samkommunstämma för  
  samkommunen Optima 18.12.2018 
258 §. VÄGAR    Skrivelse från FB gruppen Hästöijens vänner och  
  fastighetsägare längs Hästövägen 
259 §. INITIATIV     bruktagande av webbtjänsten Invånarinitiativ.fi 
260 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
261 §. SAMKOMMUNER  Utse representanter till samkommunstämma för Kvarnen 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/357 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

246 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 21 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 22 november 2018, varifrån övri-
ga intresserade kan erhålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
__________ 
 
 
 
   



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/358 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

247 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Björn Gripenberg och Elisabeth Hagström att justera protokollet 
onsdagen den 28 november 2018. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände förslaget enhälligt. 
 
Kommunstyrelsen beslöt även att insätta en paragraf angående godkännande av före-
dragningslistan som § 248 och att resten av paragrafernas numror justeras. 
______________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/359 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

248 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kommundirektören meddelar att paragrafnumren är felaktig p.g.a. kommunstyrelsens hastigt  
insatta extra sammanträde den 12 november. Det innebär att paragrafnumreringen för da-
gens möte börjar med § 246.  
 
Kommundirektören anmäler om ett extra ärende gällande att utse representanter till sam-
kommunstämman för Samkommunen Kvarnen 13.12.2018. Ärendet behandlas under § 261. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att justera föredragningslistan så, att paragrafnum-
reringen justeras och att ett extra ärende gällande att utse representanter till sam-
kommunstämman för Samkommunen Kvarnen 13.12.2018 tas in under § 261. 
_______________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/360 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

249 §. 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: 
 - tillståndssektionen 6.11.2018, kungjord 12.11.2018 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/361 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

250 §. FULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas 
enligt följande:  
  
a) BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021       Budgetbehandling 
 - meddelas sektorerna och Soite 
 
b). SKATTER    Fastställa inkomstskattegräns för år 2019 
 - konstateras att ärendet meddelats skatteförvaltningen 
 
c). SKATTER    Fastställa procent för fastighetsskatten 2019 
 - konstateras att ärendet meddelats skatteförvaltningen 
 
d) . EKONOMI    Dotterbolagens halvårsrapport till fullmäktige 
 - konstateras att ärendet antecknats för kännedom 
 
e) STADGOR OCH INSTRUKTIONER       Ändringar i förvaltningsstadgan 
 - meddelas sektorerna, nämnderna, råden och sektionerna samt personalen 
 
f). AVTAL                      Ändring av samarbetsavtal gällande räddningsväsendet 
 - meddelas räddningsnämnden i Karleby 
 
g) NÄMNDER   Uppdatering av val av medlem och ersättare i  
  regionala räddningsnämnden 
 -meddelas stadsstyrelsen i Karleby 
 
h) MOTIONER 
 a) Tapani Myllymäki m.fl. PRO: Anordnande av informationstillfälle angående   
 Kelibers verksamhet 
 - överförs till beredning till allmänna avdelningen 
 
 b) Elisabeth Hagström m.fl. PRO: Låneamortering 
 - överförs till beredning till ekonomiavdelningen 
 
 c) Elisabeth Hagström m.fl. PRO: "En levande åtta" 
 - överförs till beredning till allmänna avdelningen 
 
 
 BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/362 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 142/2018 
 
 
251 §. BUDGET 2018   Bokföringsrapport 1.1 - 31.10.2018 

Ekonomi- och personalchefen: 

En budgetrapport över driften och resultaträkningen har uppgjorts för perioden 1.1–
31.10.2018. Resultatet är 952 000 €, vilket är 1 582 900 € bättre än budgeterat. Orsakerna 
till det goda resultatet är de samma som tidigare i höst, det vill säga understöden till bildning-
en är betydligt högre än budgeterat och kostnader för köptjänster ligger under budget. Dess-
utom har kommunalskatt, fastighetsskatt och statsandelar influtit betydligt mera än vad som 
budgeterats för perioden. Ett stort frågetecken för bokslutsresultatet är ifall skatteprognosen 
per 8.11.2018 är korrekt eller om kommunen erhåller mer kommunalskatt än prognosen vi-
sar. Driftsbudgetuppföljningen visar att sektorerna fortsättningsvis ligger under budget, vilket 
är mycket positivt.     
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/363 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 205/2018 
 
 
252 §.     UTLÅTANDE     Kommunstyrelsen utlåtande angående byggandet av Nedervetil 

skola, förskola och bibliotek 

Förvaltningschefen: 

Kommunstyrelsen har tillställts skissritningar, områdesskiss och rumsbeskrivning angående 
byggnationen av Nedervetil skola, förskola och bibliotek. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen bekantar sig med förslaget till rumsbeskrivning och skisserna, diskuterar 
ärendet och ger synpunkter på dokumenten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen bekantade sig med förslaget till rumsbeskrivning och skisser, dis-
kuterade ärendet och gav följande synpunkter på dokumenten: 
 
Kommunen bör bygga en ekonomiskt byggd och bra skola av beständiga material 
med säker inneluft. 
 
Förespråkare för båda uppvärmningssätten fanns. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/364 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 173/2018 
 
 
253 §. PROJEKT   Konstgräsplan till kommunen 

Förvaltningschefen: 

Carl-Johan Enroth PRO m.fl. inlämnade vid fullmäktiges möte 1.10.2018 en motion om an-
skaffning av konstgräsplan till kommunen. Vid årets budgetmöte satte fullmäktige enhälligt in 
125 000 euro i investeringsbudgeten för år 2019 för byggande av en konstgräsplan. Fullmäk-
tige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda en kostnadskalkyl för byggandet av en 
konstgräsplan i Kronoby under år 2019. På basen av denna får tjänstemännen i uppdrag att 
ansöka om bidrag för förverkligandet av planen. Kommunstyrelsen gavs också i uppdrag att 
utse en kommitté för att få utomstående medel för projektet. Målet är att kommunen står för 
50% av kostnaderna för bygget. 
 
Tekniska chefen har presenterat en utredning innefattande kostnadsförslag för konstgräsplan 
gjord på grusplanen alternativt idrottsplanen/gräsplanen, Bilaga 1/253 § av 26.11.2018. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter utgående från kostnadsförslaget att konstgräsplanen anläggs på 
grusplanen i Kronoby. 
 
Kommunstyrelsen ger de ansvariga tjänstemännen i uppdrag att bereda och lämna in en 
anhållan om bidrag för konstgräsplanen i enlighet med kostnadskalkylen till Regionförvalt-
ningsverket i Västra Finland och till UEFA. 
 
Kommunstyrelsen återkommer vid sitt nästa möte till att utse en kommitté för att söka utom-
stående medel för att projektet ska kunna förverkligas. 
 
Kommunstyrelsen återkommer till att svara på motionen i januari och överför den därefter till 
att behandlas vid kommunfullmäktiges möte i februari 2019. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/365 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 184/2018 
 
 
254 §. AKTIER OCH ANDELAR   Tecknande av aktier i TyöplusKunta Oy 

Förvaltningschefen: 

Työplus Oy utvecklar sin verksamhet vad gäller kundbetjäning och har därför grundat ett ak-
tiebolag vid namn TyöplusKunta Oy som sitt dotterbolag. Bolaget kommer att fungera som 
ett s.k. InHouse-bolag för delägare och förbinder sig till det. Serviceutbudet täcker alla före-
tagshälsovårdstjänster som erbjuds nuvarande kunder. 
 
Karlebys, Jakobstads och Soites kundförhållanden har överförts till bolaget 1.10.2018 och 
dessa är bolagets första delägare vid sidan av Työplus Oy. 
 
Työplus Oy erbjuder möjligheten för städer och kommuner samt andra upphandlingsenheter 
inom dess verksamhetsområde att bli delägare, Bilaga 1/254 § av 26.11.2018. I samband 
med grundandet av bolaget slogs fast att det nominella värdet på en aktie är 5 000€. Målet är 
att alla delägare tecknar minst två aktier. I och med delägarskapet är det möjligt att bli InHo-
use-kund. 
 
Fördelar med att teckna aktier skulle vara att kommunen kunde få bättre påverkningsmöjlig-
heter och möjligheter till ägarstyrning. Kommunen skulle i så fall också vara med och be-
stämma om tjänsternas prissättning och de orter, var tjänsterna hålls tillhanda.  
 
Fördelar med att inte teckna aktier skulle vara att kommunen inte är bunden till något särskilt 
bolag utan kan konkurrensutsätta tjänsterna som hittills. Kommunen kan enklare styra vad 
som skall köpas och till vilket pris och kan besluta om orter där tjänsterna finns. Ifall land-
skapsreformen blir av kommer troligen flera operatörer att komma in på marknaden, vilket 
kunde innebära en fördel för den som inte är knuten till något speciellt bolag.  
 
Tecknande av aktier i bolaget är inte medräknat i nuvarande investeringsbudgetförslag, vilket 
skulle innebära att ett tillägg om 10 000 € borde göras under kostnadsställe 90050. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att inte teckna aktier i TyöplusKunta Oy i det här skedet. 
 
Elisabeth Hagström föreslår att kommunen tecknar en (1) aktie i TyöplusKunta Oy. Joel Sal-
mela understöder förslaget. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröst-
ning bör genomföras genom namnupprop. De som röstar på kommundirektörens förslag att 
inte teckna aktier röstar "ja" och de som röstar på Hagströms förslag röstar "nej". Företogs 
röstning. Rösterna föll 4 ja-röster (Harju, Lindgren, Hagnäs och Byggmästar), 4 nej-röster 
(Gripenberg, Hagström, Salmela och Sandvik) och en nedlagd röst (Wistbacka). Ordförandes 
röst avgjorde. Kommundirektörens förslag vann. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning i enlighet med förslaget. 
_______________   



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/366 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 201/2018 
 
 
255 §.       UTLÅTANDE             Finansministeriets begäran om utlåtande över Storkyro 

kommuns anhållan om att byta landskap 

Förvaltningschefen: 

Finansministeriet har bett om utlåtande angående Storkyros anhållan om att få byta landskap 
från Österbotten till Södra Österbotten. Utlåtandena önskas senast 21 december 2018. 
 
Finansministeriet omber utlåtandegivarna att fästa särskild uppmärksamhet vid kriterierna i 
lagen om landskapsindelning (1159/1997). Ett landskap definieras som ett område som be-
står av kommuner vilka bildar en ändamålsenlig helhet i funktionellt och ekonomiskt hänse-
ende samt med tanke på planeringen av området. Viktigaste kriterierna är ärendehanterings- 
och serviceförbindelserna, pendlingen,  samarbetet mellan kommunerna, medlemskap i 
täckande samkommuner, näringslivskontakterna, samarbetsområdena samt kulturella och 
historiska traditioner. 
 
Storkyros önskan om att få byta landskap har blivit känd i och med landskapsreformen. Att 
Storkyro önskar byta landskap är dess ensak i och med att de lagliga kriterierna uppfylls. 
Fattar en kommun via demokratiska processer beslut om att byta landskap, bör också staten 
godkänna ett dylikt byte. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot att Storkyro byter landskap. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/367 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 183/2018 
 
 
256 §.       FLYKTINGAR     Integrationsenheten i Jakobstadsnejden: Deltagande i projekt 

gällande hjälp för flyktingar som traumatiserats i krig 

Förvaltningschefen: 

Integrationsenheten för Jakobstadsnejden har inlämnat en projektansökan om att starta ett 
projekt kring att göra en modell för en kostnadseffektiv vård av psykisk ohälsa bland flykting-
ar. Arbetet skulle ske i mobila mångprofessionella vårdteam, som producerar öppna vård-
tjänster riktade till flyktingar, vilka lider av krigstrauma. Modellen ska bli ett verktyg för att 
redan i initialskedet kunna arbeta förebyggande med flyktingar som har erfarenheter av 
krigstrauma och/eller tortyr. Målgrupperna är flyktingar med uppehållstillstånd, vilka lider av 
psykisk ohälsa samt social- och hälsovårdspersonal.  
 
En projektansökan har inlämnats till AMIF (asyl-, migrations- och integrationsfonden) för ett 
treårigt projekt 2019-2021 varav Kronobys andel skulle innebära en kostnad på 7 985€ upp-
delat på 6 rater, två per år, Bilaga 1/256 § av 26.11.2018.  
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner deltagande i projektet såvida projektmedel beviljas men påpe-
kar att fördelningen av kostnaderna kunde ske enligt antalet deltagare per kommun. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
26.11.2018 

 
 
Sida 
16/368 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
29.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 169/2018 
 
 
257 §.    SAMKOMMUNER   Utse representant till samkommunstämma för samkommunen 

Optima 18.12.2018 

Förvaltningschefen: 

Optima samkommun håller samkommunstämma 18.12.2018 i Jakobstad. Vid stämman be-
handlas förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt ev. andra aktuella ären-
den. Kallelse och föredragningslista utsänds efter att samkommunstyrelsen behandlat bud-
getförslaget den 15.11. 
 
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. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen väljer en representant och dennes ersättare till samkommunstämman för 
Optima den 18 december 2018. 
 
Kommunstyrelsen ger ägarstyrningen vid mötet. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att välja Bengt-Johan Skullbacka till representant 
och Björn Gripenberg till hans ersättare vid samkommunstämman för Optima den 18 
december 2018. 
_______________ 
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Dnr: KST 161/2018 
 
 
258 §.      VÄGAR    Skrivelse från FB gruppen Hästöijens vänner och fastighetsägare 

längs Hästövägen 

Planläggaren: 

Hästövägen har länge varit i dåligt skick, särskilt på våren, och nu har en Facebook grupp 
som kallar sig "Hästöijens vänner" samt fastighetsägare längs vägen inlämnat en skrivelse till 
NTM-centralen och kommunstyrelsen. Skrivelsen har 847 st. namnunderskrifter. Skrivelsen 
finns som Bilaga 1/258 § av den 26.11.2018 förutom underskrifterna som presenteras vid 
mötet. 
 

De har omnämnt att Hästövägen särskilt sommartid är i flitig användning. Vid vägens ände 
finns Hästö-skatan med restaurang, camping, fritidsbåthamn och hamn för räddningsväsen-
dets räddningsbåt, paviljong, simstrand. Ca 300 st. fritidsfastigheter och ca 50 tal fastboende 
bor längs vägen. Hospitalkullen vid Korpholmen är också en välbesökt sevärdhet. Kyrkan har 
ett sommarhem där läger och gudstjänster anordnas.  
Väganvändarna har ringt vägtrafikantlinjen och påpekat om den dåliga skötseln av vägen. 
Under sommartiden har vägen varit en enda dammande tvättbräda. Dammproblemet har 
lyfts fram tydligt i skrivelsen och Tillståndssektionen har tagit upp dammproblemet på sitt 
möte. FB gruppen önskar också att vägens vägstomme förstärks och att vägen belägges. 
 

Tekniska kansliet granskade vägen den 5 oktober. Då höll NTM-centralen på och förbättrade 
vägen. En sträcka på ca 3,7 km från riksvägen har frästs upp och mera kross har körts dit. 
Här har man också dikat. 
Före Hästögårdarna har man på en ca 500 m sträcka lagt matta och förstärkt med ca 30-40 
cm kross.Märken var uppsatta längs vägen där man genom dikning försöker avsmalna vä-
gen till ca 7 m. 
 

Då kommunen inte har något underhållsansvar för vägen kan vi inte direkt påverka underhål-
let av vägen. Kommunen kan dock alltid försöka göra påstötar hos NTM-centralen om för-
bättring av vägens underhåll samt beläggning. Under sommarhalvåret är trafiken livlig på 
vägen med uppskattningsvis 600 fordon/dygn. NTM-centralen håller dock som bäst på att 
förbättra vägen så man bör väl avvakta ännu innan man slutligt kan yttra sig i ärendet. 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Nämnden ger åt kommunstyrelsen följande utlåtande: 
- kommunen bör följa upp de pågående åtgärderna längs vägen. 
- kommunen kan via uppvaktningar försöka få bättre underhåll/skötsel av vägen. 
- angående dammproblemet så bör NTM-centralen särskilt omsorgsfullt utföra dammbind-

ningsarbetena på våren och även granska och komplettera dammbindningen under som-
marens lopp. 

- på de vägavsnitt man höjt balanslinjen bör man granska att vägbredden uppfyller minimi-
bredden. 

 
BESLUT: 
 
Förslaget godkändes. 
__________ 
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Kst 26.11.2018 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt tekniska och miljönämnden att  
- följa upp de pågående åtgärderna längs vägen, 
- via uppvaktningar försöka få bättre underhåll/skötsel av Hästövägen samt andra statliga 
grusvägar i kommunen och  
- granska de vägavsnitt man höjt balanslinjen på, så att vägbredden uppfyller minimibredden. 
 
Kommunstyrelsen påpekar åt NTM-centralen att de statliga grusvägarna bör skötas profes-
sionellt. För många är grusvägen deras enda och viktigaste väg. Den bör vara farbar året 
om. NTM-centralen bör se till att entreprenören särskilt omsorgsfullt  utför sladdningar och 
dammbindningsarbeten på våren och även granska och komplettera dammbindningen under 
sommarens lopp för att förhindra oskäliga hälsoeffekter för boende. Även onödiga fordons-
haverier uppstår på grund av dessa undermåligt skötta vägar.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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Dnr: KST 193/2018 
 
 
259 §. INITIATIV    bruktagande av webbtjänsten Invånarinitiativ.fi 

Förvaltningschefen: 

Kommuninvånare X.X har inlämnat ett initiativ gällande ibruktagande av webbtjänsten Invå-
narinitiativ.fi, Bilaga 1/259 § av 26.11.2018. 
 

Kommunens förvaltningsstadga § 169-171, som baserar sig bl.a. på Kommunallagen 2017 § 
23, beskriver invånarnas initiativrätt, hur initiativen behandlas och vilka uppgifter som ska 
lämnas till initiativtagaren. Förvaltningsstadgan jämte lagstiftningen fungerar som kommu-
nens rättesnöre i frågan. 
 
Webbtjänsten Invånarinitiativ.fi har skapats för att samla alla funktioner som ansluter sig till 
invånarinitiativ på en och samma webbplats. I tjänsten kan man lägga fram ett invånarinitia-
tiv, samla deltagare bakom initiativet, följa upp andras initiativ och stödja initiativ som lagts 
fram i den egna kommun. Tjänsten är gratis. Den är trygg att använda och finns tillgänglig 
både på finska och på svenska. Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet. Om kommunen 
lägger till tjänstens gränssnittskomponent på sin webbplats syns de senaste initiativen som 
lagts fram till kommunen via tjänsten. 
 
Kommunen officiella e-postadress kronoby.kommun(at)kronoby.fi fungerar som en säker 
mottagningsadress för all inkommande post till kommunen och från denna vidarebefordras 
alla initiativ till rätt beslutsinstans. Antalet initiativ som kommer från invånarna rör sig kring 
max 2-3 stycken per år. Dessa behandlas i vederbörlig ordning i den instans, som har rätt att 
ta beslut i ärendet. Att ansluta sig till webbtjänsten Invånarinitiativ.fi har varit på tal i förvalt-
ningen med jämna mellanrum de senaste fem åren men hittills lämnats åt sidan. Tjänsten 
ger inget mervärde åt eventuella initiativ men ger större synlighet åt initiativ som inlämnas 
där via. Däremot förlängs processen något, eftersom inlämnade initiativ ändå skall skickas 
vidare till kommunens officiella e-postadress innan behandlingen kan inledas. Det goda med 
Invånarinitiativ.fi är att initiativtagaren själv slipper samla underskrifterna, när de samlas via 
webbtjänsten. 
 
Om minst två procent av kommunens röstberättigade invånare lägger fram ett initiativ i en 
fråga som hör till fullmäktiges befogenhet, ska frågan tas upp till behandling i fullmäktige 
inom sex månader efter att initiativet väcktes. Detta initiativ uppfyller inte kraven angående 
antal som står bakom initiativet. 
 
Invånarintitiativ.fi är en webbtjänst, som kommunen väljer att använda eller låta bli att använ-
da sig av. Grannkommunerna är anslutna till tjänsten men erhåller trots detta inte flera invå-
narinitiativ per år än tidigare. I samband med en förnyelse av kommunens webbsida ses 
närmare på möjligheterna att ytterligare öka invånarnas möjligheter att aktivt delta i besluts-
fattandet i kommunen. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att inte ansluta sig till webbtjänsten i detta skede utan svarar som 
tidigare på initiativen som kommer in till kommunen via kommunens officiella e-postadress i 
vederbörlig ordning. 
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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260 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till kommunstyrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 

a) Y.Y, som vann hustomten vid tomtfestivalen i Kronoby hösten 2017, har meddelat att han 
inte kommer att bygga på tomten. 

 

b) De Österbottniska Pensionärsförbundens samarbetsdelegations skrivelser om avgiftsfria 
verksamhetsutrymmen åt pensionärsförbunden och äldrerådens verksamhet, Bilaga 1/260 
§ av 26.11.2018. 

 

c) Brev från Kårkulla samkommun 9.11.2018 gällande modell på hur svenskspråkig service 
för personer med funktionsnedsättning på bästa sätt kan tryggas i framtiden, Bilaga 2/260 
§ av 26.11.2018. 

 

d) Uppföljning av arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen, augusti och sep-
tember 2018. 

 

e) 31.10.2018: Ställningstagande från landskapets samarbetsgrupp i Österbotten: Anslagen 
för vägnätet är otillräckliga 

 

f)  Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
 -   Kårkulla samkommuns fullmäktige, 15.10.2018 
 -   Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 29.10.2018 
 -   Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 29.10.2018 
 -   Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 1.11.2018 
 -   Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernfullmäktige, 1.11.2018 
 -   Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite, styrelsen, 5.11.2018 
 -   Optima samkommunstyrelsen 7.11.2018 
 -   Mellersta Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 8.11.2018  
 -   Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 12.11.2018 

-   Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite, styrelsen, 
19.11.2018 

 

g) Utlåtandet gällande räddningsnämndens servicenivå innefattar åren 2019-2021, inte    
 2019-2020, som felaktigt meddelats, (p.g.a. att sote-reformen skjutits framåt). 
 

h)  Arbetslösheten i Kronoby kommun per sista oktober 2018 är 3,6 %. 
 

i) Kommunförbundet: nettokostnader för kommunernas social- och hälsovård 2017,  
€/invånare  

 

j)   Efter § 246 diskuterade kommunstyrelsen med rektorerna Mats-Erik Käld från Centralsko-
lan och Tom Forsström från Ådalens skola om vad indragningen av Påras skola innebär 
och hur Centralskolan påverkas samt huruvida Centralskolans elever ryms in i Ådalens 
skola. 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom. 
 

BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________  
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Dnr: KST 212/2018 
 
 
261 §.    SAMKOMMUNER        Utse representanter till samkommunstämma för Kvarnen 

Förvaltningschefen: 

Medlemmarna i samkommunen Kvarnen kallas till en extrainsatt stämma den 13.12.2018. 
Samkommunens beslutanderätt utövas av samkommunstämma på sätt som i kommunalla-
gen § 60 och Kvarnens grundavtal stadgas. Kommunallagens § 60 stipulerar, att medlems-
kommunerna utser sina representanter skilt för varje stämma. 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. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser tre representanter och deras ersättare att representera kommunen 
vid samkommunen Kvarnens samkommunstämma 13 december 2018. 
 
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 inte höjs för nästa år är bra.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt utse Tapani Myllymäki med Ulla-Maria Åstrand som ersätta-
re, Liane Byggmästar med John-Erik Sandvik som ersättare och Bengt-Johan Skull-
backa med Helena Broända som ersättare att representera kommunen vid samkom-
munen Kvarnens samkommunstämma 13 december 2018. 
 
Kommunstyrelsen ger representanterna vid Kvarnens samkommunstämma ägarstyr-
ningen att;  
 
- Kronoby betonar en stram budget för de kommande åren och konstaterar att försla-

get om att de kommunala betalningsandelarna inte höjs för nästa år är bra.  
________________ 
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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: 246-252, 255, 258, 260 
 
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: 253, 254, 256, 257, 259, 261 
 
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: 253, 254, 256, 257, 259, 261 
 
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. 
 
 
DELGIVNING AV BESLUT SOM BILAGA TILL ENSKILT PROTOKOLLSUTDRAG 
 
Beslutet gäller § 254. 
Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 29.11.2018. 
Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes 30.11.2018. 
 
Intygas: 
 
 
Johanna Holmbäck 
kanslisekreterare
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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. 
 

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 

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


