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Sammanträdestid Måndagen den 5 mars 2018, kl. 18.00  
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
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Ärende  

 
32 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
33 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
34 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
35 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
36 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 
37 §. PLANER    Planläggningsöversikt 2018 
38 §. PLANER    Anhållan om flytt av byggrätt vid Heimsjön i Terjärv 
39 §. PLANER    Utlåtande om Österbottens landskapsplan 2040 
40 §. FASTIGHETER    Placering av Nedervetil skola 
41 §. FONDER    Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns  
  allmännyttiga fond 
42 §. UNDERSTÖD    Fördelning av understöd 2018 
43 §. FÖRVALTNING   Val av medlemmar till de nätverk som bistår  
  arbetsgrupperna som förbereder landskapsreformen inom  
  Österbottens förbund 
44 §. FÖRVALTNING   Deltagande i pilotförsök med valfrihet i Österbotten 
45 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
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32 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 28 februari 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 1 mars 2018, varifrån övriga in-
tresserade kan erhålla den vid behov. 
 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
________ 
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7.3.2018 
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fullmäktige 
 
 

 

33 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Björn Gripenberg och Elisabeth Hagström att justera protokollet. 
Protokollet justeras den 7 mars 2018. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
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34 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form. 
________ 
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35 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 

 
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 har delegerats 
till underlydande myndighet eller en sektion i kommunstyrelsen och i vilket den behöriga 
myndigheten 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: 
 - personalsektionen, kungjort 15.2. Kan ej övertas. 
 - affärs- och riskhanteringssektionen, kungjort 28.2 
  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på sektionens möte. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
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36 §.  KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas 
enligt följande: 

 
a) BUDGET 2018  Budgetändring för tekniska och miljönämnden 
    - meddelas tekniska sektorn och ekonomikansliet 
 
b) MOTION    Andreas Granbacka m.fl.; subventionerade simhallsbesök för 

personer över 75 år 
- delges Andreas Granbacka samt överförs till fritidskoordinatorn för att till 
bildnings- och fritidsnämnden utarbeta praktiska anvisningar gällande 
tillämpningen så att motionen  verkställs i enlighet med fullmäktiges beslut 
 

c) MOTION  Elisabeth Hagström; Ändringar gällande Pedersörenejdens 
samarbetsnämnd 

   - delges Elisabeth Hagström samt Pedersörenejdens samarbetsnämnd 
 
d) MOTION       Elisabeth Hagström; Konsekvensutredning om landskapsreformen 
    - delges Elisabeth Hagström 

   
e) MOTIONER OCH INITIATIV  Utredning av motioner och medborgarinitiativ 

väckta 2017 och tidigare 
    - delges motionsställarna 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
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Dnr: KST 26/2018 
 
 
37 §. PLANER       Planläggningsöversikt 2018 

Varje år uppgörs en planläggningsöversikt över de aktuella planeringsprojekt som pågår eller 
skall påbörjas under året inom kommunen. Denna översikt skall också kungöras. 
 
I planläggningsöversikten år 2018 ingår: 
 
NEDERVETIL DETALJPLAN 
- Detaljplanen överförs till ny baskarta och revideras.  
  Planen godkändes av fullmäktige 25.9.2017, men är under besvär och har därmed inte 

vunnit laga kraft. 
- Ny detaljplan uppgörs kring området där Nedervetil skola byggs. 
 
SELJES DETALJPLAN 
- Ny detaljplan för Seljes semesterby i Nedervetil. 
  Planen sätts till påseende under våren. Planen godkänns under hösten. 
 
KRONOBY DETALJPLAN 
- Detaljplaneändring vid Kronoby industriområde, Ferromek utvidgar. 
- Ny detaljplan uppgörs norr om Flygfältsvägen vid korsningen till Europaväg 8 
 
En mer detaljerad beskrivning av ovannämnda planeringsarbeten ges av planläggaren per 
telefon eller e-post.  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Planläggningsöversikten för år 2018 antecknas till kännedom och kungörs enligt ovanståen-
de redovisning. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
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Dnr: KST 32/2018 
 
 
38 §. PLANER   Anhållan om flytt av byggrätt vid Heimsjön i Terjärv 

Planläggaren: 

X.X anhåller om att flytta en strandbyggrätt (RA) som finns inritad på lägenheten Byvik  RNr 
160:0. Sökande planerar sälja den gamla bostadsbyggnaden, men vill flytta den befintliga 
fritidsbyggnadsrätten ca 100m västerut invid södra delen av Heimsjön. 
 
Strandgeneralplanen för Terjärv sjöar blev godkänd den 17.6.2010. En flytt av strandbyggrät-
ten kräver en strandgeneralplaneändring.  
 
I naturinventeringen finns inget särskilt sagt om stället dit sökande önskar flytta byggrätten. 
Planläggaren och byggnadsinspektören har utfört en granskning på stället och konstaterat att 
området är lämpligt som byggnadsplats. Vid den tilltänkta platsen finns redan en gammal 
strandbastu som ägs av sökanden.  
 
Se bifogad anhållan samt karta av strandgeneralplanen, Bilaga 1/38 § av 5.3.2018. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger tekniska kansliet i uppdrag att påbörja en mindre ändring av strandge-
neralplanen för Terjärv sjöarna där målet är att flytta en byggrätt inom lägenheten Byvik RNr 
160:0, vid södra delen av Heimsjön.  
 
Sökande står för samtliga planeringskostnader samt kungörelsekostnader.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
 
Helena Broända jävade sig i form av rågranne och avlägsnade sig under behandlingen av 
paragrafen. 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
5.3.2018 

 
 
Sida 
3/58 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

7.3.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 20/2018 
 
 
39 §. PLANER   Utlåtande om Österbottens landskapsplan 2040 

Österbottens förbund godkände på sitt möte 29.1.2018 utkastet till Österbottens landskaps-
plan 2040. Planen har lagts till påseende under tiden 5.2–9.3.2018. Landskapsplaneutkastet 
har presenterats regionvis för såväl medborgare som beslutsfattare och tjänstemän i Sydös-
terbotten, Jakobstadsregionen och Vasaregionen. Österbottens förbund ber om utlåtande om 
landskapsplan 2040 senast 9.3.2018.  
 
Österbottens landskapsplan 2040 utarbetas som en helhetslandskapsplan som täcker hela 
landskapet och behandlar alla de delområden i samhället som har en betydande inverkan på 
samhällsstrukturen och markanvändningen. Planens huvudmålsättning är att Österbotten år 
2040 är en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. Land-
skapsplanen sammanjämkar målen för områdesanvändningen på riks- och landskapsnivå. 
Landskapsplanen uppgörs i allmänna drag och fungerar som en anvisning för kommunernas 
planläggning och planering av markanvändningen. 
 
De tre huvudmålen i den redan godkända landskapsstrategin 2014-2017 och landskapsöver-
sikten för 2040 som genomsyrar landskapsplanen 2040 är: 
 
Konkurrenskraftig region 
- diversifierat näringsliv 
- innovationsverksamhet på hög nivå 
- goda kommunikationer 
- tillräckligt med kompetent arbetskraft 
- värdesatta kulturmiljöer och levande kulturarv 
 
Välmående befolkning 
- engagerade medborgare 
- integrerade invandrare 
- bra service 
- dynamiskt kulturliv och goda fritidsmöjligheter 
 
God livsmiljö 
- hållbar region- och samhällsstruktur 
- koldioxidsnålt samhälle 
- miljömedvetna aktörer 
- natur med stor mångfald och rena vatten 
 
Landskapsplanen styr även den kommunala planläggningen (general- och detaljplaneringen) 
genom de riks- eller landskapsomfattande målen gällande exempelvis naturskydd, kulturmil-
jö, rekreation, teknisk försörjning, energi, vägnätsförbättringar. 
 
För Kronoby kommuns del så ingår bland annat följande i planen; 
- en stor detaljhandelsenhet för utrymmeskrävande handel på 6000 m2 (kmt3) finns inritad 
vid korsningen RV-8/Flygfältsvägen. 
-Ny väglinje eller väglinje som bör förbättras har inritats på stamväg 63 vid Högnabba-
Kortjärv samt för RV-8 från Boholmsvägens korsning mot Karleby. 
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-Behov av trafikförbindelse har inritats för Flygfältsvägen. 
-Nytt för Kronoby är att det finns nationellt värdefulla geologiska formationer i form av drum-
linryggar (moränformationer) vid Kolam, Finnsjön, Rånön och Skogby. 
-Nytt är också att "tysta områden" och "stora skogsområden" konstaterats bl.a. norr om Em-
mes och Seljes. 
-Man har också omnämnt att över hälften av Österbottens mjölk- och nötköttsproduktion sker 
i kommunerna Pedersöre och Kronoby. 
 
Materialet i sin helhet rörande landskapsplanen kan hittas på adressen 
www.obotnia.fi/landskapsplanen. Planebeskrivningen är grundligt uppgjord och kan läsas på 
följande adress: https://www.obotnia.fi/dmsdocument/539 
Plankartan hittas på adressen: https://www.obotnia.fi/dmsdocument/541 
 
Planehandlingarna finns också till påseende vid kommunstyrelsens möte.  
 
T.F.KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående utlåtande om landskapsplan 2040 och befull-
mäktigar allmänna avdelningen av skicka in denna paragraf i sin helhet som kommunens 
utlåtande.  
 
Kommunstyrelsen framför följande ändringar till förslaget till landskapsplan 2040:  
 

- I landskapsplanen kunde marktäktsområdena utredas bättre. I planetexten står det att de 
främsta sand- och grusförekomsterna i regionen finns i Nykarleby, men redan i dagens läge 
har entreprenörer från Nykarleby marktäktstillstånd i Kronoby. På exempelvis Kronobyåsen 
har, utöver kommunens egna entreprenörer, också entreprenörer från 5 andra kommuner 
ikraftvarande marktäktstillstånd. Det borde utredas bättre om det finns sandförekomster 
även i grannkommunerna. 
 
- Gällande trafiksystemet i landskapet (ss. 45-48) så bör hela sträckan mellan Edsevö och 
Karleby ritas in som ny väglinje eller väglinje som bör förbättras jämte anslutningsarrange-
mang (riksväg) och nämnas i texten på sid 46. Exempelvis i Trafikverkets kort över sträckan 
Vasa-Uleåborg har två ställen i landskapet särskilt noterats för behov av mitträckesförsedda 
omkörningsfiler; i landskapsplanen nämnda Vassor-Kärklax samt Edsevö-Karleby. Dessut-
om bör den farliga Hopsala-korsningen märkas ut i planen som ny planskild anslutning eller 
anslutning som ska förbättras jämte trafiklösningar och korsningen bör åtgärdas i samband 
med grundförbättringen av riksväg 8 på avsnittet Edsevö-Karleby. Också Murickkorsningen 
vid riksväg 13 i Nedervetil bör märkas ut som farlig korsning i behov av en ny planskild an-
slutning eller anslutning som ska förbättras jämte trafiklösningar. Trafiken ökar ytterligare 
på sträckan till följd av Kelibers gruvetablering i Kaustby och anrikningsverk i Karleby.  

 
- Gällande trafiksystemet i landskapet (ss. 45-48) så skulle det också vara önskvärt att be-
hovet av trafikförbindelse i Kronoby skulle utsträckas också norrut från flygplatsen till Ne-
dervetil och inte enbart avgränsas till en förnyelse norr om nuvarande Flygfältsväg. Båda 
åtgärderna skulle avsevärt förbättra tillgängligheten till flygplatsen och till flygplatsens indu-
striområde.  

 
- Gällande rekreationsobjekt/turistattraktion (s. 62) kunde också Torgare prästgårdsområde 
nämnas. 
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- Gällande riktgivande friluftleder (ss. 66-67) så bör också vandringsleden till Huhta-Ottos 
grotta ritas in i planen (grottan är nämnd som rekreationsobjekt).  

 
- Gällande vidsträckta skogsområden (ss. 59-61) och tysta områden (ss. 76-78) är det vik-
tigt att komma ihåg att området norr om Emmes också innehåller litiumfyndigheter och att 
det finns planer angående gruvdrift, vilket är viktigt för området. 

 
- Gällande industri- och lagerområden (ss. 105-107) bör Kronoby industriområde (invid 
riksväg 8 och Flygfältsvägen bredvid beteckning LM (logistikområde, -center eller trafikter-
minal)) och Pelostranden/Salobacka industriområde (invid riksväg 13 norr om Backända re-
spektive Murickvägen) läggas till i listningen av industriområden kommunvis samt i själva 
landskapsplanen. 

 
- En plats för ett större enhetligt industri- och lagerområde (ca 300-500 ha) bör anvisas på 
någon lämplig plats i Jakobstadsregionen ifall någon megastor etablering blir aktuell. Ex-
empelvis kunde området invid flygplatsen i Kronoby vara en möjlighet. 

 
 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
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Dnr: KST 2/2018 
 
 
40 §. FASTIGHETER   Placering av Nedervetil skola  

Tf. kommundirektören  

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 22.1.2018 att gå in för att planera ett nybygge av Ne-
dervetil skola. Samtidigt tillsatte kommunstyrelsen en planeringsgrupp bestående av t.f. KD, 
tekniska chefen, bildningschefen, dagvårdschefen, Nedervetil skolas rektor, områdesansva-
rige samt Päivi Cainberg. Planeringsgruppen rapporterar till kommunstyrelsen. Kommunsty-
relsen beslöt också att tillsätta en byggnadskommitté efter att plats för byggnaden valts.  
 
Planeringsgruppen har efter kommunstyrelsens möte 22.1.2018 sammanträtt två gånger. På 
sitt första möte 29.1.2018 diskuterade gruppen samtliga alternativ som planläggaren tagit 
fram till placering av Nedervetil skola. Gruppen diskuterade alla alternativ och kompletterade 
plus- och minusframställningen. Planeringsgruppen beslöt också att inte utreda tre alternativ 
vidare, att slå ihop två alternativ och att utreda ytterligare ett alternativ. Gruppen beslöt alltså 
att ytterligare utreda alternativ 1, 2 a och b, 3 a och b samt 4 medan alternativ 5, 6 och 7 
förkastades (numreringen avviker här från arbetsgruppens protokoll) Bilaga 1/40 § av 
5.3.2018. Planeringsgruppen ville ha ytterligare information om byggplatsens utvecklingsmöj-
ligheter, potentiella trafikarrangemang, imagefaktor, närhet till övrig service och trivsel. Pla-
neringsgruppen diskuterade också tidtabellen i övrigt samt församlingens och kristdemokra-
ternas initiativ kring byggandet. 
 
Planeringsgruppen sammanträdde igen 14.2.2018. Då bekantade sig gruppen på plats med 
samtliga alternativ som gruppen valt att gå vidare med. Efter fältbesiktningen så diskuterade 
gruppen samtliga alternativ och kompletterade informationen ytterligare. Gruppen diskutera-
de också potentiell placering och övriga arrangemang utgående från kartskisser, Bilaga 2/40     
§ av 5.3.2018. Gruppen hade inplanerat ett tredje möte, men konstaterade enhälligt att det 
inte behövdes före kommunstyrelsens möte 5.3.2018 eftersom gruppen var enhällig kring det 
bästa alternativet för en placering av skolan. Istället kom planeringsgruppen överens om att 
finslipa dokumentationen per e-post.  
 
Planeringsgruppen föreslår enhälligt att alternativ 2 a skulle väljas för placering av Nedervetil 
skola. Detta eftersom läget uppfattas som klart bäst till följd av en tydlig koncentrering av den 
kommunala servicen i Nedervetil till ett område där klara synergieffekter kunde uppnås mel-
lan skola, daghem, hälsostation, idrottsplaner och skidspår. Läget är fördelaktigt mitt i byn 
och är också väl synligt både från Murickvägen och riksväg 13 vilket uppfattades som en 
imagemässig fördel. Området är stort vilket möjliggör vidare utveckling ifall skolan behöver 
större utrymmen framöver. Läget nära fliscentralen är en fördel med tanke på uppvärmning 
och kommunalteknik finns lättillgängligt. Platsen är också ljus och möjlighet finns att vända 
skolgården i söderläge. Negativt är att skolan behöver pålas, att trafikarrangemangen kostar 
samt att en del ljud hörs från riksvägen. Marken är inte heller i kommunens ägo, men mark-
ägarna är villiga att sälja. Fördelarna med läget ansågs klart överväga de negativa aspekter-
na och läget ansågs klart bättre än för övriga platser.  
 
Alla områden för en potentiell placering av skolan kräver en detaljplanering, också nuvaran-
de plats. Under tiden för detaljplanering bör också planeringsgruppens mandat fortsätta ef-
tersom placeringen ännu är osäker. Då finns också tid att ta ställning till övriga frågor gällan-
de förplaneringen av området och de initiativ som inkommit.  
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TF. KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen väljer plats 2 a, söder om fliscentralen som placering för ett nybygge av 
Nedervetil skola och förlänger planeringsgruppens mandat fram till att detaljplaneringen av 
skolan är klar och marken har inköpts.   
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
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Dnr: KST 31/2018 
 
 
41 §. FONDER   Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond 

Ekonomichefen: 
Kronoby kommunfullmäktige tog 22.5.2017 § 26 beslut om att förnya stadgorna för Kronoby 
kommuns allmännyttiga fond. Enligt de nya stadgorna fastställer kommunstyrelsen årligen 
fördelningen av minst 75 %, högst 90 % av fondens avkastning. Avkastningen för år 2017 
uppgår till 3 756,25 euro.  
 
Enligt stadgorna ska 25 % av avkastningen ges till Samfundet Folkhälsans lokalavdelning i 
Kronoby kommundel, 25 % utdelas till stipendier för mindre bemedlade flickor från Kronoby 
som studerar vid Kvarnen folkhögskola, 24 % fördelas till stipendier åt studeranden hemma-
hörande i Terjärv kommundel, 13 % fördelas till stipendier åt studeranden hemmahörande i 
Nedervetil kommundel och 13 % fördelas till stipendier åt studeranden hemmahörande i Kro-
noby kommundel. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utdelar 80 % av avkastningen eller totalt 3 000 euro enligt fördelningen 
750 euro till Folkhälsans lokalavdelning i Kronoby och 750 euro till stipendier á 50 euro för 
mindre bemedlade flickor från Kronoby som studerar vid Kronoby folkhögskola. 700 euro, 
eller 14 stycken stipendier á 50 euro ges som stipendier åt studeranden från Terjärv kom-
mundel, 8 stycken stipendier á 50 euro ges som stipendier till studeranden från Nedervetil 
kommundel och 8 stycken stipendier á 50 euro ges som stipendier åt studeranden från Kro-
noby kommundel. Stipendierna utannonseras att sökas på kommunens webbsida. Informa-
tion om stipendierna till studeranden vid Kronoby folkhögskola ges också till Kvarnen. De 
medel som inte utdelas läggs till kapitalet.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.  
________ 
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Dnr: KST 216/2017 
 
 
42 §. UNDERSTÖD   Fördelning av understöd 2018 

Ekonomichefen: 

Kommunstyrelsen godkände 22.1.2018 § 9 dispositionsplanen för sina uppgiftsområden. 
Under kostnadsstället Kommunstyrelsen ingår ett anslag om 12 000 €, vilket är en höjning 
med 500 € från tidigare år, som övriga understöd till sammanslutningar. År 2017 fördelades 
en summa på 8 500 € till Botnia 4h och totalt 3 000 € till kommunens tre Folkhälsanförening-
ar, vilken överfördes till kultur- och fritidsnämnden att fördela. Per 21.2.2018 har Botnia 4H 
och Skärgårdsrådet lämnat in ansökningar. Botnia 4H:s ansökan uppgår till 21 700 €. Skär-
gårdsrådets ansökan har överförts till tekniska och miljönämnden för behandling. Jakobstads 
Sinfonietta har lämnat in en anhållan om understöd via Kommunala samarbetsnämnden i 
Pedersörenejden. Anhållan uppgår för Kronobys del till 6 411 € och Samarbetsnämnden 

rekommenderar i sitt beslut 5.2.2018 § 6 att kommunerna understöder Jakobstads Sinfoni-
etta med ett belopp som kommunerna beslutar om. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar Botnia 4H 8 500 € och överför 3 500 € till bildnings- och fritids-
nämnden för utdelning till kommunens tre Folkhälsanföreningar för simskolverksamhet. 
Kommunstyrelsen avslår anhållan från Jakobstads Sinfonietta. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
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Dnr: KST 28/2018 
 
 
43 §.  FÖRVALTNING  Val av medlemmar till de nätverk som bistår arbetsgrupperna som 

förbereder landskapsreformen inom Österbottens förbund 

Förvaltningschefen: 

Österbottens förbund ber kommunerna i Österbotten (utom Storkyro) att utse representanter 
till de nätverk som inrättas för att bistå de arbetsgrupper som förbereder landskaps- och 
vårdreformen, Bilaga 1/43 § av 5.3.2018. 
 
Det temporära beredningsorganet, som leder det förberedande arbetet för landskapsrefor-
men i Österbotten fattade den 25 januari 2018 beslut om hur landskapsberedningen i Öster-
botten är organiserad mellan den 1 januari och den 31 maj 2018, när det inofficiella bered-
ningsorganet är verksamt. Beslutet innebär att det inrättas sex arbetsgrupper utöver de be-
redningsgrupper som redan finns. Arbetsgrupperna behövs för planeringen av bland annat 
det nya landskapets ekonomi och egendom, personalfrågor, landskapets uppgifter som an-
ordnare, tjänsteproduktion, deltagande och kommunikation samt ikt-frågor. Målet är att de tre 
ordföranden som utsetts eller utses för arbetsgrupperna ska få stöd av ett nätverk av exper-
ter i kommunerna. Arbetsgrupperna kan inrätta underarbetsgrupper och omorganisera arbe-
tet för att uppnå de mål som har satts upp för beredningen i arbetsgruppen. De kan även 
kalla in experter genom att komplettera sin sammansättning. 
 
De tillsatta arbetsgrupperna är 

1) Ekonomi 
2) Lokaler och fastigheter 
3) Anskaffningar 
4) Förvaltning 

 
Respektive bakgrundsorganisation står för de kostnader som medverkan i arbetsgrupperna 
medför. 
 
Förslagen på experter till de olika nätverken, som kommer att bistå arbetsgrupperna medde-
las senast 6.3.2018 (getts tilläggstid). Arbetsgrupp, personens namn, titel, bakgrundsorgani-
sation och kontaktinformation bör meddelas. 
 
T.F.KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser Pamela Kjellman till arbetsgruppen för ekonomi, Bernt Storbacka till 
arbetsgruppen för lokaler och fastigheter, Tony Widjeskog till arbetsgruppen för anskaffning-
ar och Inger Bjon till arbetsgruppen för förvaltning.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
 
Paragrafen justerades genast. 
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Dnr: KST 35/2018 
 
 
44 §. FÖRVALTNING  Deltagande i pilotförsök med valfrihet i Österbotten 

Förändringsledarna för social- och hälsovårdsreformen i Österbotten begärde 23.2.2018 in 
kommunernas beslut angående deltagande i pilotförsöket rörande valfrihet Bilaga 1/44 § av 
5.3.2018. Förhoppningen är att samtliga kommuner i landskapet ska delta i projektet. Varje 
kommun uppmanas ta ställning till huruvida kommunen ska delta i pilotförsöket och ställa 
beslutet till förändringsledarna senast 14.3.2018.  
 
En utvidgning av kundens valfrihet inom social- och hälsovården ska testas genom pilotför-
sök. Pilotförsöken med valfrihet genomförs som ett led i införandet av den nya lagstiftningen 
om kundens valfrihet i vården. Riksdagen kommer att behandla de lagar som gäller social- 
och hälsovårds- och landskapsreformen på våren 2018, och avsikten är att lagarna ska träda 
i kraft i maj-juni 2018. Pilotförsöken med valfrihet genomförs i bred omfattning i enlighet med 
den nya valfrihetsmodellen från 1.7.2018.  
 
Pilotförsöken syftar till att stödja verkställigheten av valfrihetslagen redan innan lagen träder i 
kraft och därmed bidra till att reformen lyckas ur såväl kommunernas, de blivande landska-
pens som företagens och kundernas perspektiv. I statsbudgeten har det reserverats 100 
miljoner euro för pilotförsöken. I de kommande pilotförsöken ska man testa de viktigaste 
elementen i valfrihetssystemet, nämligen social- och hälsocentraler och mun- och tand-
vårdsenheter, kundsedlar eller personlig budgetering. Pilotförsöken kan också vara en kom-
bination av de här. Ingen självfinansieringsandel krävs av de aktörer som deltar i pilotförsö-
ken. 
 
I Österbotten är det preliminärt tänkt att man inom ramen för pilotförsöken ska utvidga det 
nuvarande försöket med personlig budgetering till att omfatta hela landskapet, samt pilote-
ring som gäller användning av kundsedlar. I anslutning till såväl pilotering av personlig bud-
getering som kundsedlar skulle även uppgörandet av kundplan och användningen av den 
testas för att trygga en integrerad servicehelhet för klienterna. Det andra temaområdet för 
valfrihetspilot skulle vara tjänster inom tandvården. 
 
I pilotförsöken med kundsedlar och personliga budgeter är det framförallt tänkt att man ska ta 
fram modeller för den serviceprocess som anknyter till dessa verksamhetsformer (bl.a. om 
hur kundplaner uppgörs, värdet på kundsedeln fastställs samt hur den personliga budgeten 
räknas), men också utveckla uppföljningssystem. Det centrala är att pilotera hur kundens roll 
ska utökas i det skede då beslut om tjänster fattas samt hur innehållet på tjänsterna ska fås 
att bemöta kundens behov. 
 
Vasa sjukvårdsdistrikt fungerar som projektadministratör. De kommuner och samkommuner 
som deltar i pilotförsöket gör upp ett administrationsavtal tillsammans med den instans som 
administrerar pilotförsöket. En preciserad projektansökan sänds till kommunerna då ministe-
riets preciseringar om ansökningarna finns till förfogande. Respektive kommun kommer ännu 
senare att få en möjlighet att avgöra i vilken del av pilotförsöket kommunen deltar. Det finns 
alltså inget krav att delta i alla delar av pilotförsöket. En dialog har också förts med Soite 
kring eventuellt pilotförsök i Mellersta Österbotten och hur Mellersta Österbotten ser på Kro-
nobys möjligheter att delta i pilotförsök. En möjlighet kunde vara att delta i pilotförsöket till 
den del piloteringen i Mellersta Österbotten och Österbotten rör samma fråga.  
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T.F. KD:S FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsen besluter att Kronoby i detta skede ställer sig positiv till deltagande i pilot-
försöket i Österbotten, men att kommunen senare tar ställning till i vilken grad man de facto 
deltar. Detta är också beroende av de praktiska möjligheterna att delta. Styrelsen konstaterar 
att detta är ett utmärkt tillfälle att testa landskapsöverskridande funktioner och uppmanar 
Österbotten att ta in det som ett element i sin ansökan om pilotprojekt.   
 
 
Under diskussionen föreslår Tapani Myllymäki att Kronoby kommuns styrelse ställer sig posi-
tivt till att landskapet Österbotten deltar i social- och hälsovårdens pilotprojekt. Kronoby 
kommun är medlem i samkommunen Soite, vilken ordnar kommunens alla social- och hälso-
vårdstjänster och därför deltar kommunen inte i pilotprojektet som ordnas i landskapet Ös-
terbotten. Bilaga 2/44 § av 5.3.2018. Förslaget understöds av Elisabeth Hagström.  
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett understött förslag förutom t.f. KD:s och att omröst-
ning genom namnupprop bör genomföras. T.f KD:s förslag ställs mot Myllymäkis förslag så, 
att den som röstar på t.f. KD:s förslag röstar "ja" och den som röstar på Myllymäkis förslag 
röstar "nej", vilket godkänns. Rösterna föll 7 ja-röster (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren, 
Salmela, Wistbacka. Byggmästar) och 2 nej-röster (Hagström, Myllymäki). T.f. KD:s förslag 
vann. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning i enlighet med t.f. KD:s förslag. 
________ 
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45 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a)  Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
     - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 5.2.2018 
     - Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 5.2.2018 
     - Soite, styrelsen, 19.2.2018 
     - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 19.2.2018 
     - Miljöhälsovårdsnämnden, 20.2.2018 
  
b) Vasa förvaltningsdomstols beslut gällande Greger Englunds besvär över fullmäktiges val 

av  kommundirektör 12.11.2015 § 55.  Förvaltningsdomstolen förkastade besväret. 
 
c) Det underskrivna avtalet för gemensamt organ för skötandet av svenskspråkig missbru-

karvård vid Pixnekliniken i Malax 
 
d)  Miljö- och hälsoskyddets bokslut och verksamhetsberättelse 2017 
 
e)  Direktör Anders Östergård och områdesansvarige Kaj Lytts från NTM-centralen besökte  

kommunen 13.2.2018 gällande vintervägunderhåll och viktiga trafikprojekt.  
 
f)  Norra Terjärvvägen klassades upp en skötselklass gällande vägunderhåll efter beslut av 

Trafikverket 15.2.2018. 
 
e) Medborgarträffar angående kommunstrategi 2025 ordnas vid Nedervetil skola 21.2 kl. 18, 

vid Kommungården i Kronoby 13.3 kl. 18 samt Terjärv skola 15.3 kl. 18. Respons kan 
också ges via kommunens webbsida.  

 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________ 
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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: 32-37, 39, 44-45 
 
 
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: 38, 40-43 
 
 
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: 
 
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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