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Sammanträdestid Måndag den 29 oktober 2018, kl. 13.00 
 

Sammanträdesplats Hopsala byagård 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
221 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
222 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
223 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
224 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
225 §. BUDGET 2018    Bokföringsrapport 1.1 - 30.9.2018 
226 §. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021   Budgetbehandling 
227 §. EKONOMI     Målsättningar för dotterbolagens verksamhet och ekonomi 
228 §. SKATTER   Fastställa inkomstskattegräns för år 2019 
229 §. SKATTER    Fastställa procent för fastighetsskatten 2019 
230 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER   Ändringar i förvaltningsstadgan 
231 §. FASTIGHETER     Köp av markområde vid Forskantsvägen, Nedervetil,  
  Kronoby kyrkliga samfällighet. 
232 §. AVTAL   Ändring av samarbetsavtal gällande räddningsväsendet 
233 §. AVTAL   Samarbetsavtal om sektorsövergripande samservice som främjar  
   sysselsättningen, TYP 
234 §. EKONOMI    Dotterbolagens halvårsrapport till fullmäktige 
235 §. AKTIER OCH ANDELAR   Inlösning av aktier i Fastighets Ab Heimsjöliden 
236 §. UTLÅTANDE    Malax kommun: Anhållan om utlåtande om Pixneklinikens 

 budgetförslag 2019 
237 §. INITIATIV    Pro Kronoby/Elisabeth Hagström; finskspråkig skola i  
  Påras skolas fastighet 
238 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
239 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
29.10.2018 

 
 
 
Sida 
14/320 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

221 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 24 oktober 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 25 oktober 2018, varifrån övriga 
intresserade kan erhålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och kommun-
styrelsen beslutför. 
_______________ 
   



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
29.10.2018 

 
 
 
Sida 
14/321 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

222 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Inger Wistbacka och Tapani Myllymäki att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 31 oktober 2018.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
29.10.2018 

 
 
 
Sida 
14/322 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

223 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form. 
_______________ 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
29.10.2018 

 
 
 
Sida 
14/323 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

224 §. 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: 
 - affärs- och riskhanteringssektionen 8.10.2018, kungjord 11.10.2018 
 - tillståndssektionen, 16.10.2018, kungjord 22.10 2018 
 - tekniska och miljönämnden, 17.10.2018, kungörs 1.11.2018 
 
 
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 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
29.10.2018 

 
 
 
Sida 
14/324 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 139/2018 
 
 
225 §. BUDGET 2018   Bokföringsrapport 1.1 - 30.9.2018 

Ekonomi- och personalchefen: 

För perioden 1.1-30.09.2018 har en rapport över resultaträkningen och budgetutfallet för 
driften sammanställts. Resultatet för perioden är positivt, 968 200 € efter korrektivposter. 
Samtliga sektorer ligger under sin budget, förutom flyktingmottagning vars intäkter budgete-
rats för högt. För nio av tolv månader skulle 73,6 % få användas jämt fördelat under året och 
totalt har 73,4 % använts för driften för denna period. Kostnaderna används dock inte i prak-
tiken jämt under året då exempelvis sommarlovet ger mindre kostnader för skolskjutsar, mat 
och städning och under vintermånaderna tillkommer kostnader för snöplogning, sandning 
och värme. Skatterna har fortsatt inflyta över budget, liksom statsandelarna. En lokal resul-
tatbaserad engångspott som kommer att utbetalas som 9,2 % av samtliga anställdas ordina-
rielön i januari 2019, men som bokförs på december 2018 om totalt uppskattningsvis 65 000 
€ inklusive lönebikostnader, kan nämnas i detta skede eftersom årets resultat minskas med 
samma belopp.  
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
29.10.2018 

 
 
 
Sida 
14/325 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 143/2018 
 
 
226 §. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021   Budgetbehandling 

Ekonomi- och personalchefen: 

Kommunstyrelsen godkände 18.6.2018 § 131 budgetdirektiven för budgeten 2019. Direktiven 
utgick från en nollbudget, det vill säga samma belopp som budgeterats med för 2018 (inklu-
sive ändringar), men nämnderna skulle beakta kommunfullmäktiges beslut om koncentrering 
av verksamheten inom den grundläggande utbildningen. Inlämningstiden för nämndernas 
budget- och ekonomiplanshandlingar var senast 20.9.2018.  
 
Nämndernas förslag har sammanställts och de äskade nettoanslagen för driften år 2019 
uppgår till 38 675 304 € eller 57 398 € mera än den nollbudget som direktiven gällde. 
 
I kommundirektörens förslag, som framläggs för driften år 2019, har nettoutgifterna minskats 
med drygt 57 000 € från de av nämnderna äskade nettoanslagen, vilket delvis beror på 
minskningen av veterinärkostnader via Mellersta Österbottens miljöhälsovård för tekniska 
och miljönämnden. Soite räknar med en minskning av nettokostnaderna med 1 % från år 
2018, vilket också har beaktats i kommundirektörens förslag. Intäkterna för flyktingmottag-
ning har i kommundirektörens förslag beaktats mer realistiskt än ramen, vilken utgick från 
läget 2018. Räddningsväsendet ligger också över sin ram i och med ökade lönekostnader. 
Förslaget ligger således totalt endast 41 € över ramarna. 
  
Inbesparingen av skolindragningar syns genom att kostnaderna för grundläggande utbildning 
minskar varje år ända till ekonomiplanens sista år. Hösten 2019 stängs Påras skola och lika-
så Söderby skola hösten 2020 eller när nya Nedervetil skola står klar.  
 
Kommunal- och fastighetsskatterna finns i budgetförslaget i enlighet med förslaget till styrel-
sen gällande dessa. Skattesatserna föreslås vara oförändrade och kommunalskatteintäkten 
förväntas öka med 4 % jämfört med kommunförbundets oktoberprognos för 2018. Statsande-
larna beräknas minska med knappt 780 000 € från år 2018. Trots nedskärningar i driftsbud-
geten samt bibehållna skattesatser budgeteras resultatet 2019 till -284 527 €, för planeåren 
budgeteras positiva resultat; 2020 276 661 € och 2021 197 661 €. 
 
Investeringarna under budgetåret och planeåren kretsar kring nybygget av Nedervetil skola, 
byggandet av slöjdsalen vid Ådalens skola samt lättrafikleden längs Flygfältsvägen. De 
kommande åren är således investeringstunga trots att de flesta mindre investeringar flyttas 
fram till efter planeårens slut. Efter planeåren kommer också renovering eller nybygge av 
Terjärv skola att ske. Lyft av nya långfristiga lån görs enligt det framlagda förslaget om 5 553 
527 € för 2019, 5 007 339 € år 2020 och 2 654 339 € år 2021. Denna lånetakt gör att kom-
munen efter planeårens slut förväntas ha en skuldbörda på 27,8 miljoner € eller knappt 4 200 
€/invånare. 
 
Kommunstyrelsen behandlar budgeten för år 2019 samt planeåren 2020-2021 i sin helhet, 
det vill säga driftens texter och belopp, resultaträkningen, investeringar, finansieringsdel och 
koncerndel med dotterbolagens målsättningar under budget- och planeåren. I förslaget fram-
kommer nämndernas äskanden om anslag samt kommundirektörens förslag till beviljande av 
anslag, Bilaga 1/226 § av 29.10.2018.  
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner för egen del budget 2019 och ekonomiplanen 2019-2021 enligt 
Bilaga 1/226 § av 29.10.2018 och föreslår för fullmäktige 
 
att Kronoby kommuns budget för 2019 och ekonomiplan för 2019-2021 godkänns. 
 
att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bereda en kostnadskalkyl och 

ansökan om bidrag för byggande av en konstgräsplan i Kronoby. Fullmäktige för-
binder sig att under 2019 reservera kommunala medel för projektet i enlighet med 
styrelsens beredning. 

 
 
Budgetförslaget presenterades och diskuterades varefter kommunstyrelsen gjorde små ju-
steringar direkt i bilagan. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen och den justerade Bilagan 
1/226 § av 29.10.2018. 
_______________ 
 
Kommundirektören anmälde jäv angående Fastighets Ab Kronoby bostäder och avlägsnade 
sig från sin plats i sammanträdeslokalen i samband med behandlingen av den delen. 
 . 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 179/2018 
 
 
227 §. EKONOMI    Målsättningar för dotterbolagens verksamhet och ekonomi 

Affärs- och riskhanteringssektionen 8.10.2018 
Ekonomi- och personalchefen: 

Enligt kommunens koncerndirektiv, punkt 9, sätter fullmäktige i budgeten upp mål för dotter-
bolagens verksamhet och ekonomi. Bolagens ekonomiplaner bör utgå från de mål som full-
mäktige satt upp för dem. Dotterbolagen har inlämnat en textdel per bolag, vilken införs i 
kommunens budgetbok för 2019. Bolagen har angett sin övergripande målsättning, målsätt-
ning för budgetåret 2019 samt målsättningar för planeåren 2020-2021. Dessutom har bola-
gen definierat möjliga risker för verksamheten och ekonomin.  
Dotterbolagens målsättningar delas ut under mötet.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Affärs- och riskhanteringssektionen behandlar dotterbolagens målsättningar med och risker 
för verksamheten och ekonomin, Bilaga 1/227 § av 29.10.2018 och föreslår för kommunsty-
relsen 
 
att målsättningarna sätts in i budgetboken för 2019 och överförs till kommunfull-

mäktige för vidare behandling. 
 
 
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt i enlighet med förslaget. 
________ 
 
Kommundirektören anmälde jäv under behandlingen av Kronoby Bostäders målsättningar. 
 
  
KST 29.10.2018 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner dotterbolagens övergripande målsättningar, målsättningar för 
år 2019 samt målsättningar för planeåren 2020-2021 och sätter in dem i budgetboken för 
2019 att behandlas i samband med den övriga budgeten i fullmäktige. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
  
Kommundirektören anmälde jäv angående Fastighets Ab Kronoby bostäder och avlägsnade 
sig från sin plats i sammanträdeslokalen i samband med behandlingen av den delen. 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 140/2018 
 
 
228 §. SKATTER   Fastställa inkomstskattegräns för år 2019 

Ekonomi- och personalchefen: 

Enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska en kommun meddela Skatteförvalt-
ningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen ska fastställas med 
en fjärdedels procents noggrannhet. 
 
Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren 1994-1997 varit 19 %, för åren 1998- 
2013 19,5 %, år 2014 20 %, åren 2015-2016 20,75 % samt år 2017 21,25 %. Kommunfull-
mäktige fastställde 13.11.2017 § 46 skattesatsen för år 2018 till 22,00 %. 
 
Prognosen för nästa år är att statsandelarna kommer att minska drastiskt i storlek, vilket ut-
gör en utmaning för kommunerna.  
 
Budgetförslaget för år 2019 som framläggs till behandling utgår från en bibehållen skattesats 
om 22,00 %. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
 
att  kommunens skattesats för år 2019 fastställs till 22,00 %. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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Dnr: KST 141/2018 
 
 
229 §. SKATTER   Fastställa procent för fastighetsskatten 2019 

Ekonomi- och personalchefen: 

Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäktige 
årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser samtidigt som 
fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatten anges med en 
hundradels procents noggrannhet. Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna 
till Skatteförvaltningen senast den 19 november. 
 
Fastighetsskattesatserna fastställs enligt följande: 
- den allmänna fastighetsskattesatsen ska fastställas till mellan 0,93% - 2,00 % 
- fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostad ska fastställas till mellan 0,41 % - 1,00 % 
- fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader ska fastställas till mellan 0,93 % - 2,00 

% 
- fastighetsskattesatsen för en obebyggd byggplats kan fastställas till mellan 2,00 % - 6,00 % 
- skattesatsen för allmännyttiga samfund kan fastställas till mellan 0,00 och 2,00 % (skatte-

satsen kan fastställas till 0,00 endast genom särskilt fullmäktigebeslut). 
- fastighetsskattesatsen för kraftverk kan fastställas till mellan 0,93 och 3,10 %. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
 
att  den allmänna fastighetsskattesatsen fastställs till 1,10 % (oförändrad), 
 
att  fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostad fastställs till 0,65 % (oföränd-

rad), 
 
att  fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader fastställs till 1,30 % (oför-

ändrad), 
 
att  fastighetsskattesatsen för en obebyggd byggplats fastställs till 4,00 % 
 (oförändrad), 
 
att skattesatsen för allmännyttiga samfund fastställs till 0,00 % (oförändrad) samt 
 
att  fastighetsskattesatsen för kraftverk fastställs till 2,85 % (oförändrad) 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 103/2018 
 
 
230 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER   Ändringar i förvaltningsstadgan 

KST 18.6.2018 

 
Förvaltningschefen: 
Kommunens nu gällande förvaltningsstadga godkändes i fullmäktige 23.2.2017 § 10 och trädde i kraft 
från och med 1 juni 2017.  I och med att en stor förändring gjordes senast är det bra med en snabb 
uppdatering för att justera mindre detaljer. En förvaltningsstadga bör också leva med sin tid och i en-
lighet med gällande lagstiftning och blir därför relativt snabbt föråldrad. I och med att en större föränd-
ring gjordes senast, behöver också vissa detaljer i förvaltningsstadgan justeras efter att den nu tilläm-
pats i ungefär ett år. För att hålla förvaltningsstadgan aktuell bör den ständigt uppdateras och detta 
sker mest demokratiskt genom att låta kommunens olika organ ta ställning till den ur synvinklar från 
olika organ. Tillvägagångssättet och tidtabellen kunde vara, att organen ger sina utlåtanden till kom-
munstyrelsen under hösten och att den förändrade förvaltningsstadgan behandlas i fullmäktige i no-
vember. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen sänder ut förvaltningsstadgan med en begäran om förslag till förändringar av den till 
kommunens samtliga nämnder, sektioner och råd med inlämningstid senast den 20 september 2018. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 

_______________ 
  
 
Kst 29.10.2018 
 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte den 18.6.2018 att begära in förslag till ändringar i för-
valtningsstadgan av kommunens samtliga nämnder, sektioner och råd med inlämningstid 
senast den 20.9.2018.  
 
Tre utlåtanden kring förändringar kom in; av bildnings- och fritidsnämnden, tekniska och mil-
jönämnden samt tillståndssektionen. En sammanställning av utlåtanden finns i Bilaga 1/230 
§ av 29.10.2018.  
 
Även revisionsnämnden, Kronoby områdesnämnd, Nedervetil områdesnämnd, ungdoms-
fullmäktige och äldrerådet behandlade ärendet på sina respektive möten. De här organen 
hade inget att anmärka på förvaltningsstadgan.  
 
På basen av utlåtandena och praktisk erfarenhet av förvaltningsstadgan har vissa ändringar 
gjorts i förvaltningsstadgan. Ändringarna är markerade i tjock kursiv text i Bilaga 2/230 § av 
29.10.2018.  
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
 
att  förvaltningsstadgan godkänns enligt Bilaga 2/230 § av 29.10.2018 och träder 

ikraft från och med 1.1.2019. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 56/2015 
 
 
231 §.                    FASTIGHETER     Köp av markområde vid Forskantsvägen, Nedervetil, 

Kronoby kyrkliga samfällighet. 

Kst 13.4.2015, § 105: 
Planläggaren: 
Gemensamma kyrkorådet för Kronoby kyrkliga samfällighet har antagit ett anbud från kommunen om 
att samfälligheten säljer ett ca 8 ha stort markområde vid Forskantsvägen/Seljesvägen åt Kronoby 
kommun för en summa av 85 000 euro. Skogsbeståndets värde ingår i köpesumman. Köpesumman 
motsvarar råmarkspriset för området, d.v.s. oplanerad mark. 
 
Kommunen har planer på att även detaljplanera området på andra sidan ån vid Forskants när man nu 
har påbörjat revideringen av Nedervetil detaljplan. Skisser finns för Forskantsområdet och man har 
räknat med ca 15 tomter på detta område. Men då man inte vet hur den färdiga detaljplanen ser ut 
förrän alla inventeringar är uppgjorda samt myndigheter och övriga intressenter har fått säga sitt, bör 
man i detta skede uppgöra ett föravtal där man avtalar om olika villkor där kommunen har rätt att häva 
detta köp.  
 
Förslag till föravtal finns som Bilaga 1/231 § av 29.10.2018 till föredragningslistan. Föravtalet skall 
även godkännas vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte men föravtalet registreras inte vidare till 
inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriverket), då kommunen ännu måste ha kommunfullmäktiges be-
slut för ett slutligt köp. 
  
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen godkänner föravtalet. 
 
BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
___________________ 
 
Kst 11.12.2017 
 
Förvaltningschefen: 
Kommunen har sedan år 2015 haft för avsikt att inhandla ett markområde vid Forskantsvä-
gen/Seljesvägen i Nedervetil av Kronoby kyrkliga samfällighet och därför ingått ett föravtal för att sä-
kerställa att detta blir av. På grund av detta godkände kommunstyrelsen 13.4.2015 ett föravtal. Förav-
talet är inte registrerat vid Lantmäteriverket, då kommunen ännu måste ha kommunfullmäktiges beslut 
för ett slutligt köp. 
 
Efter godkännandet av Nedervetil detaljplan i fullmäktige har ett besvär över planen inkommit. Detta 
innebär en fördröjning av köp och överlåtelseprocessen. 
 
Därför föreslås att föravtalet förlängs med två år, så att planen hinner träda i kraft. 
  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen förlänger föravtalet med två år, alltså fram till 31.12.2019. 
  
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
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Paragrafen justerades omedelbart. 
__________ 
 
Kari Harju och Björn Gripenberg anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under behandlingen av 
denna paragraf. 
_________________________ 
 
 

Kst 29.10.2018 
 
Planläggaren: 

I budgeten för år 2018 finns medel reserverat för köp av Kronoby kyrkliga samfällighets om-
råde vid Forskantsvägen. Ett föravtal blev uppgjort och godkänt av kommunstyrelsen den 
13.4.2015. Avtalet blev förlängt den 11.12.2017, då ett besvär inkommit över den av fullmäk-
tige godkända detaljplanen i Nedervetil. Förvaltningsdomstolen hinner enligt uppgifter sanno-
likt inte behandla detaljplanen inom detta år. Förhoppningen är ändå att ärendet tas upp i 
Förvaltningsdomstolen under våren och då vore det bra att ha allting klart för tomtförsäljning 
till sommaren/hösten 2019. Oavsett förvaltningsdomstolens beslut i detaljplaneärendet är det 
också viktigt för kommunen att äga attraktiv tomtmark i Nedervetil.  
 
Under planeringsprocessen av Nedervetil detaljplan inkom inga direkta anmärkningar mot 
Forskantsplaneringen. NTM-centralen har däremot krävt att en plan skall finnas på Fors-
kants-sidan av Perho å innan man kan bevilja fler bygglov på området. I det fall att detaljpla-
nen skulle förfalla eller ytterligare dra ut på tiden i domstolsbehandlingen, kan kommunen gå 
in för att planera området skilt från den övriga detaljplanen. Också då är det viktigt att äga 
marken för att snabbt kunna gå framåt i planeringsprocessen. Redan i det här skedet har det 
kommit in förfrågningarna angående tomterna vid Forskantsvägen.  
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningsstadgans 31 § om köp, byte och försäljning av 
fast egendom till ett belopp om högst 100 000 euro. Det är således kommunstyrelsen, som 
beslutar om eventuellt inköp av marken vid Forskantsvägen.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att av Kronoby kyrkliga samfällighet köpa ett cirka 8 ha stort out-
brutet markområde av lägenheten FORSKANS RNr 17:23 belägen i Nedervetil by i Kronoby 
kommun (fastighetsbeteckning 288-407-17-23). Det outbrutna området framgår närmare av 
den bifogade kartbilagan, Bilaga 2/231 § av 29.10.2018. Köpesumman är 85 000 euro. Det 
befintliga skogsbeståndet ingår i köpesumman.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
Kari Harju och Björn Gripenberg anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under behand-
lingen av denna paragraf. 
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Dnr: KST 189/2018 
 
 
232 §. AVTAL   Ändring av samarbetsavtal gällande räddningsväsendet 

Förvaltningschefen: 

Räddningsnämnden i Karleby anhåller om kommunernas utlåtande angående samarbetsav-
talet gällande räddningsverksamheten senast 31.10.2018. 
 
I samarbetsavtalet § 6 för det regionala räddningsväsendet konstateras att: 
 
"Enligt samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet är kommunernas brandstatio-
ner och andra lokaler och fastigheter i kommunernas ägo. De lokaler som byggs för rädd-
ningsverkets räkning byggs av respektive förläggningskommun och kvarstår i kommunernas 
ägo. Kommunerna överlåter vederlagsfritt de brandstationer som de äger och använder till 
räddningsverket. För underhållet av och driftsutgifterna för fastigheterna svarar den kommun 
som äger respektive fastighet." 
 
Detta innebär att fastighetsutgifterna inte syns i räddningsverkets ekonomi och kommer i 
framtiden att försvaga jämförbarheten hos räddningsväsendets faktiska, behövliga utgifter. I 
budgeten för år 2019 syns räddningsverkets utgifter för hyreskostnaderna och i kommuner-
nas inkomster enligt nollnettoprincipen. 
 
Räddningsnämnden I Karleby föreslår för kommunerna inom räddningsverkets område att i 
samarbetsavtalets § 6 görs ändringar som framgår av Bilaga 1/232 § av 29.10.2018. Enligt 
denna skulle samarbetets § 6 lyda  
"Kommunernas brandstationer och andra lokaler och fastigheter behålls i kommunernas ägo. 
De lokaler som byggs för räddningsverkets räkning byggs av respektive förläggningskommun 
och kvarstår i kommunens ägo. Räddningsverket ska i första hand hyra de lokaler det behö-
ver av kommunerna eller av fastighetsbolagen som ägs av kommunerna. Kommunen kan 
också komma överens om att räddningsverket hyr de lokaler det behöver av en annan aktör 
och då svarar kommunen för dessa kostnader fullt ut inom sitt område.  
För brandstationerna betalas kapitalhyra och driftshyra.  
Räddningsnämnden beslutar om objektiva grunder för fastställandet av hyran om fastighe-
ternas ansvarsfördelning. 
Hyran som räddningsverket betalar till fastighetsägaren är lika stor som ersättningen för fas-
tighetshyran som kommunen betalar inom sitt område till räddningsverket." 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige 
att  kommunen godkänner  räddningsnämndens förslag till ändring av samarbets-  
 avtalet gällande räddningsväsendet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
29.10.2018 

 
 
 
Sida 
14/335 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 192/2018 
 
 
233 §. AVTAL   Samarbetsavtal om sektorsövergripande samservice som främjar syssel-

sättningen, TYP 

Förvaltningschefen: 

 Inom Österbottens TE-byrås område finns tre verksamhetsområden för sektorövergripande-
samservice som främjar sysselsättningen i kommunerna. Jakobstads TYP är en av dem. 
Kommunstyrelsen har 15.6.2015 utsett kommunsekreteraren (numera förvaltningschefen) 
med ekonomichefen (numera ekonomi- och personalchefen) som ersättare till medlem i Ja-
kobstads TYP-ledningsgrupp. 
 
Med sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen avses en modell för 
samverkan där arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten tillsammans 
bedömer arbetslösas behov av service, planerar service som i sin helhet är relevant med 
avseende på sysselsättningen av arbetslösa och svarar för att sysselsättningsprocessen för 
arbetslösa fortskrider och följs upp på det sätt som föreskrivs i lag (1377/2014) . 

Målet för den sektorsövergripande samservicen är att främja sysselsättningen av arbetslösa 
genom att de erbjuds offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster 
samt rehabiliteringstjänster i enlighet med sitt servicebehov. I fråga om hur servicen och 
tjänsterna ska tillhandahållas föreskrivs särskilt. 

Det nu gällande samarbetsavtalet om sektorsövergripande samservice som främjar syssel-
sättningen går ut 31.12.2018 och därför har ett nytt avtal uppgjorts Bilaga 1/233 § av 
29.10.2018. Detta bör godkännas i samtliga medlemskommuner, Österbottens arbets- och 
näringsbyrå (TE-byrån) samt av Folkpensionsanstalten, Västra försäkringsdistriktet. Avtalets 
giltighetstid är 1.1.2019-31.12.2021. Såvida någon avtalspart vill justera avtalet bör specifice-
rade ändringsförslag tillställas ledningsgruppen skriftligt senast sex månader innan ändring-
en önskas träda i kraft.  

Kommunerna fördelar de gemensamma verksamhetsutgifterna årligen utgående ifrån kom-
munernas proportionella andel av antal arbetslösa inom hela verksamhetsområdet föregåen-
de år. 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet om sektorsövergripande samservice som 
främjar sysselsättningen enligt Bilaga 1/233 § av 29.10.2018. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 176/2018 
 
 
234 §. EKONOMI   Dotterbolagens halvårsrapport till fullmäktige 

Affärs- och riskhanteringssektionen 8.10.2018 
Ekonomi- och personalchefen: 

Enligt koncerndirektivets punkt 1.1.2 ger kommunstyrelsen fullmäktige halvårsvis en rapport 
om hur dotterbolagens mål har nåtts och deras ekonomiska ställning utvecklats samt en be-
dömning av den kommande utvecklingen och riskerna.  
 
Enligt koncerndirektivet, punkt 10, skall en skriftlig rapport inlämnas till kommunen per 30.4 
och 31.8 gällande utvecklingen av bolagens verksamhet och ekonomi. Affärs- och riskhanter-
ingssektionen behandlade 17.9 § 53 kommunens dotterbolags delårsrapporter per 31.8. 
Samtliga dotterbolag, Kronoby Elverk Ab, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Fastighets Ab 
Kronoby Bostäder, Ab Terjärv Vatten och Avlopp samt Fastighets Ab Heimsjöliden hade in-
lämnat delårsrapporter, Bilaga 1/234 § av 29.10.2018. Samtliga dotterbolag har haft en till-
fredsställande utveckling under det senaste året. De få negativa avvikelser som förekommer 
kommer att jämnas ut under resten av året.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen 
att dotterbolagens ekonomiska rapporter överförs till kommunfullmäktige för dis-

kussion och att rapporterna antecknas för kännedom.  
 
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt i enlighet med förslaget. 
________ 
  
Kst 29.10.2018 
 
KOMMUNDIREKTÖREN:  
 
Kommunstyrelsen  överlåter dotterbolagens ekonomiska rapporter till kommunfullmäktige 
och föreslår 
 
att kommunfullmäktige diskuterar rapporterna och antecknar dem för känne-  
 dom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
 
Kommundirektören anmälde jäv angående Fastighets Ab Kronoby bostäder och avlägsnade 
sig från sin plats i sammanträdeslokalen i samband med behandlingen av den delen. 
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Dnr: KST 178/2018 
 
 
235 §. AKTIER OCH ANDELAR   Inlösning av aktier i Fastighets Ab Heimsjöliden 

Affärs- och riskhanteringssektionen 8.10.2018 
Ekonomi- och personalchefen: 

I investeringsbudgeten för 2018 finns 10 000 € reserverat för oförutsedda värdepappersan-
skaffningar. Enligt kommunens förvaltningsstadga § 31 beslutar kommunstyrelsen om köp, 
byte och försäljning av aktier till ett belopp om högst 50 000 €.   
 
Kommunstyrelsen fattade 22.8.2016 § 161 beslut om att lösa in Lakeas 3 501 aktier in Fas-
tighets Ab Heimsjöliden till ett pris om 5 000 €, vilket innebar 1,4282 €/aktie. Kommunen har 
sedermera erbjudits att köpa även Rani Plasts aktier i samma fastighetsbolag till motsvaran-
de pris. Rani Plast äger idag 28,08% av aktierna eller 4 364 stycken. Ett motsvarande pris för 
dessa aktier ger ett totalbelopp om 6 232,66.   
 
Kommunen äger idag 70,90 % (11 022 aktier, Rani Plast 28,08 % (4 364 aktier) och VVS-
Sandström Ab 1,02 % (159 aktier) i fastighetsbolaget. Totalt finns 15 545 aktier.   
 
Ett större kommunalt ägande av Fastighets Ab Heimsjöliden innebär att bolaget enklare kan 
ombildas och förändras.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:  
 
Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen 
 
att kommunstyrelsen löser in Rani Plasts samtliga aktier i Fastighets Ab Heimsjöli-

den till ett pris om 6 232,66 €.  
 
att  kommundirektören och ekonomi- och personalchefen beviljas mandat att föra 

diskussioner kring och eventuellt lösa in de återstående aktierna till samma 
pris.  

 
BESLUT: 

 
Sektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
 
Kommunstyrelsen 15.10.2018 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen löser in Rani Plasts samtliga aktier i Fastighets Ab Heimsjöliden till ett pris 
om 6 232,66 €. 
 
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektören och ekonomi- och personalchefen mandat att 
föra diskussioner kring och eventuellt lösa in de återstående aktierna till samma pris.  
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 187/2018 
 
 
236 §.       UTLÅTANDE     Malax kommun: Anhållan om utlåtande om Pixneklinikens bud-

getförslag 2019 

Förvaltningschefen: 

Kommunstyrelsen i Malax kommun emotser avtalsparternas utlåtande gällande Pixneklini-
kens budgetförslag för år 2019 senast 25.10.2018, Bilaga 1/236 § av 29.10.2018, men har 
beviljat tilläggstid till 30.10.2018. 
 
Verksamhetsmålsättningen är att genom ett värdkommunavtal säkerställa en svenskspråkig 
evidensbaserad och kostnadseffektiv missbrukarvård. I enlighet med avtalet ska budgetför-
slagets intäkter bygga på en årsavgift per svenskspråkig invånare och ett vårddygnspris för 
avtalsparterna samt klientavgifter. Även andra än avtalsparter kan erbjudas missbrukarvård 
för ett skilt vårddygnspris. I budgeten beräknas verksamhetsintäkterna utgående från 2475 
vårddygn och eftervårdssamtal 250 timmar. 
 
Budgetförslaget:  Årsavgift 1 €/svenskspråkig invånare (oförändrad) 
  Vårddygnskostnad 190 € för avtalspart (oförändrad) 
  Vårddygnskostnad 260 € för icke-avtalspart (förändrad) 
  Klientavgifter, avgift för kortvarig anstaltsvård (oförändrad) 
  Klientavgift för uppföljning 33 €/dygn (oförändrad) 
  Avgift för anhörigkurs 33 €/dygn (förändring: ingen vårddygnsav-  
  gift för hemkommunen) 
  Eftervårdssamtal enskilt eller i grupp (40 €/timme faktureras hem-  
  kommunen, ingen klientavgift) 
 
Vårddygnskostnad uppbärs fortsättningsvis inte innan man använt de medel som man betalt 
in, när man erlagt 1 euro per svenskspråkig kommuninvånare. 
 
Kostnaderna för verksamheten ska i huvudsak täckas av årsavgift, vårddygns- och klient-
/kundavgifter. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget 2019 för Pixneklinikens verksamhet. 
 
Paragrafen justeras omedelbart vid mötet. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med kommundirektörens förslag. 
_______________ 
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Dnr: KST 135/2018 
 
 
237 §.    INITIATIV    Pro Kronoby/Elisabeth Hagström; finskspråkig skola i Påras skolas 

fastighet      

Bildningschefen 

Elisabeth Hagström, Pro Kronoby, har lämnat in ett initiativ om att grunda en finskspråkig 
lågstadieskola i Påras skolas fastighet, efter att de svenskspråkiga eleverna flyttat till Cen-
tralskolan Bilaga 1/237 § av 29.10.2018.  
 
I initiativet framförs att ca 16 % av kommuninvånarna har finska som modersmål och att en 
finskspråkig skola skulle förbättra de finskspråkigas situation i kommunen. Enligt initiativtaga-
ren skulle en egen finskspråkig skola i den egna kommunen inverka positivt på gemenska-
pen och barnen skulle bli riktiga Kronobybor och dessutom kunde en finskspråkig skola in-
verka positivt på inflyttningen till Kronoby. I initiativet framförs att Påras skolas fastighet ligger 
logistiskt bäst, i och med att skolbussarna kommer från hela kommunen till högstadiet.  
 
En finskspråkig skola, alternativt en språkbadsenhet, har diskuterats inom kommunen tidiga-
re, i olika omgångar. Kronoby har tills nu ordnat förskolundervisningen och den grundläg-
gande undervisningen för finskspråkiga i samarbete med Karleby och Kaustby. Kronoby och 
Karleby har ingått ett avtal som ger finskspråkiga boende i Kronoby rätt att delta i grundläg-
gande utbildning i Karleby. Med Kaustby har Kronoby ett så kallat tvåvägsavtal, som ger 
finskspråkiga Kronobybor rätt att få sin grundläggande utbildning i Kaustby, medan svensk-
språkiga boende i Kaustby kommun har rätt att ta delta i grundläggande utbildning i Kronoby 
kommun. Samarbetet finansieras med den hemkommunersättning (statsandel) varje enskild 
elev för med sig till utbildningsanordnaren. Hemkommunersättningens storlek år 2018 är för 
en enskild elev inom den grundläggande utbildningen 6511,92€. 
 
Skolskjutsarna ordnas av den mottagande kommunen och likaså anvisar den mottagande 
kommunen eleven en närskola. De elever som bor i Kronoby kommundel går i skola i Karle-
by, de som bor i Terjärv kommundel går i Kaustby. Från Nedervetil hänvisas en del av ele-
verna till Karleby och en del Kaustby. Vart man anvisas avgörs utgående från elevens hem-
adress och hur skolskjutsen bäst går att ordna. I praktiken betyder detta också vanligen att 
eleven hänvisas dit det är närmast. Finska skolsektionen avgör i vilken riktning en finsksprå-
kig elev från Kronoby anvisas, medan den mottagande kommunen ansvarar för att anvisa 
eleven en närskola. Kartor för varifrån Kronoby eleverna anvisas till Karleby, och varifrån till 
Kaustby kommer att uppgöras, och behandlas i finska skolsektionen ännu under hösten 
2018. 
 
Läsåret 2018-2019 har Kronoby tolv elever inom den grundläggande utbildningen i Kaustby, 
och av händelse ingen i förskolan. I Karleby har vi tre elever i förskolan och 24 inom den 
grundläggande utbildningen. Under läsåret 2018-2019 har vi således totalt 39 finskspråkiga 
elever i förskola eller grundläggande utbildning i Kaustby eller Karleby. Multiplicerar vi antalet 
med hemkommunersättningen för enskild elev så blir summan 253 964,88€, som undervis-
ningsministeriet betalar till den kommun som ordnar utbildningen.  
 
I Kronoby kommuns strategi 2025 som godkändes av fullmäktige 4.6.2018 är visionen att 
kommunen har ”starka skolor med engagerade lärare och högklassig utbildning som lockar 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Sammanträdesdatum 
29.10.2018 

 
 
 
Sida 
14/341 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

också utifrån” och som ett av målen under punkten finns att ”En språkbadsenhet och/eller 
finsk skola har öppnat i kommunen”. I enlighet med strategin kommer bildningschefen att 
utreda vilka förutsättningar som finns för en finskspråkig enhet inom förskola och grundläg-
gande utbildning alternativt en språkbadsenhet. Resultatet sammanställs i en skriftlig rapport, 
som görs under år 2019. I rapporten presenteras olika alternativ till såväl verksamhetsform 
och placering, samt vilka för- och nackdelar de olika alternativen har. Vårdnadshavarnas 
åsikter behöver också efterfrågas, för att få veta hur stor efterfrågan är på en finsk enhet 
inom den egna kommunen. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen förklarar initiativet besvarat och slutbehandlat i enlighet med ovanstående 
utredning.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med kommundirektörens förslag. 
_______________ 
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238 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a)   Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
 -  Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 24.8.2018 
 -  Österbottens avfallsnämnd, 4.9.2018  
 -  Karleby stad, räddningsnämnden, 20.9.2018 
 -  Optima samkommunstyrelsen, 4.10.2018 
 -  Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 8.10.2018 
 -  Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 12.10.2018 
 -  Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 15.10.2018 
 -  Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 22.10.2018 
 

b)  Uppdaterad förteckning över medlemmar och suppleanter i landskapsreformens poli-
tiska styrgrupp i Österbotten 

 
c)  Inkommet brev: Soites svar på kommunstyrelsens skrivelse om socialservicen, Bilaga 

1/238 av 29.10.2018 
 
d) Beredning av modell för Österbottens välfärdsområde, kommunbesök i Kronoby 

22.11.2018 kl. 14.30–16.30 
 
e) Soite delårsrapport januari-augusti 2018, Bilaga 2/238 § av 29.10.2018 

 
f)  ISS kvalitetsrapport, 1.1–30.9.2018, Bilaga 3/238 § av 29.10.2018 
 
g) Riksdagsledamot Antti Kurvinen besöker kommunen 5.11.2018 kl. 10–14. 
 
h) Arbetslösheten i Kronoby kommun per sista september 3,5 %. 

 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom. 
  
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med kommundirektörens förslag. 
_______________ 
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239 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
_______________ 
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § 
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer: 221-230, 232, 234, 236-239 
 
 
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: 231, 233, 235 
 
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: 231, 233, 235 
 
 
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 
29.10.2018 

 
 
 
Sida 
14/345 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
1.11.2018 

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. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget. 
 
 


