
 KRONOBY KOMMUN 
 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 
Sammanträdesdatum 
8.10.2018 

Nr 
13/2018 
 
Sida 
13/294 

 
 
Sammanträdestid 
 

  

Måndag den 8 oktober 2018, kl. 18.02 - 19.23 

Sammanträdesplats 
 
 

 Kommungården 

Beslutande:  

 

 

 

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

 

 

 

Ersättare: 

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

Övriga närvarande:  

 
 
 

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

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

Paragrafer: 203-220 §. 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
 
Liane Byggmästar 

Protokollförare: 

 
 
 
Inger Bjon 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den 10 oktober 2018 

 
 
 
Kari Harju 

 

 
 
 
Ulla-Maria Åstrand 

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

Kronoby, den 11 oktober 2018 

 
 
 
Inger Bjon, förvaltningschef 

 



KRONOBY KOMMUN 
 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

KALLELSESIDA 
 
 
Utfärdat 
3.10.2018 

 
 
 
Sida 
13/295 

 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 

Torsdagen den 11 oktober 2018 
Kommungården  

Ordförande 

 
 
Liane Byggmästar 

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

 
 
Inger Bjon, förvaltningschef 
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Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
203 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
204 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
205 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
206 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
207 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 
208 §. BUDGET 2018    Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2018 
209 §. UNDANTAGSLOV Ansökan om undantag för uppförande av bostads- 
  byggnad i Nedervetil 
210 §. SAMKOMMUNER Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur;  
  anhållan om utlåtande om budget 2019 och ekonomi- 
  plan 2020-2021 
211 §. UTLÅTANDE   Karleby stad, Mellersta Österbottens miljöhälsovårds  
  anhållan om utlåtande om budgetförslag 2019 och 
  ekonomiplan 2020-2021 
212 §. NÄMNDER    Val av medlem i direktionen för familjerådgivning i  
  Jakobstadsregionen 2019-2020 
213 §. HEDERSTECKEN Morsdagsmedaljer 2019 
214 §. INITIATIV    Elisabeth Hagström; konkurrensutsättning av 
  kommunens försäkringar 
215 §. INITIATIV    Elisabeth Hagström; tätortsskyltar till alla kyrkbyar 
216 §. UNDERSTÖD   Anhållan om understöd; porträtt av landskapsdirektör 
217 §. PROJEKT    Anhållan om främjande och finansiering av Kaskö-Sei- 
  inäjoki järnväg genom medlemskap i föreningen Botnia  
  Back on Track 
218 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
219 §. VÄGAR     Städerna Ylivieska och Oulainen samt Sievi kommuns  
  förslag om omklassificering av stamväg 86/63 till riksväg 
220 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
8.10.2018 

 
 
Sida 
13/296 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
11.10.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

203 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 3 oktober 2018 och tillställts samtliga medlemmar 
av kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium samt närvarande tjänstemän i skriftlig 
och elektronisk form. Ersättarna erhåller kallelsen i elektronisk form. Föredragningslistan har 
varit utlagd på kommunens webbplats sedan den 4 oktober 2018, varifrån övriga intressera-
de kan erhålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
_______________ 
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204 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen utser Kari Harju och Joel Salmela att justera protokollet. Protokollet juste-
ras den 10 oktober 2018.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utse Kari Harju och Ulla-Maria Åstrand till proto-
kolljusterare. 
________________ 
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205 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kommundirektören meddelade om ett tillägg under § 206 och en tilläggspunkt under § 218 
samt om ett ytterligare ärende som blir § 219. Sistnämnda ärende skjuter upp Övriga ären-
den till § 220. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände den aktuella fördragningslistan med ovan nämnda 
tillägg. 
_______________ 
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206 §. 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: 
 -   Terjärv områdesnämnd, 13.9.2018, kungjord 18.9.2018 
 -   affärs- och riskhanteringssektionen, 17.9.2018, kungjord 19.9.2018 
 -   bildnings- och fritidsnämnden, 19.9.2018, kungjord 21.9.2018 
 -   äldre rådet, 26.9.2018, kungjord 1.10.2018 
 - tekniska och miljönämnden ,19.9.2018, kungjord 1.10.2018 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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207 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas 
enligt följande:  
 

a) BUDGET 2018    Budgetändring för nybygge av slöjdsal 
- delges tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen 

 

b) PLANER     Godkänna detaljplaneändring vid Kronoby industiområde, Kaukokiito Oy   
    och Ab Ferromek  
 - delges tekniska avdelningen, Kaukokiito Oy och Ab Ferromek och NTM-centralen 
 

c) PLANER   Anhållan om flytt av byggrätt vid Heimsjön i Terjärv 
 - delges tekniska avdelningen, sökanden och NTM-centralen 
 

d) PLANER   Godkänna detaljplan över Seljesområdet, Nedervetil 
 - delges markägarna, inlämnarna av anmärkningar och NTM-centralen samt tekniska av- 

delningen 
 

e) STADGOR OCH INSTRUKTIONER   Revidering av byggordningen 
 - delges tekniska avdelningen, miljöcentralen, landskapsförbundet, tekniska och miljö-

nämnden, tillståndssektionen, Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och 
Avlopp. 

 

f) PROJEKT   Principer för fastighetsinventeringsprojekt 
 - delges tekniska avdelningen och tillståndssektionen 
 

g) VÄGAR   Skötsel av enskilda vägar 
 - delges tekniska avdelningen och tekniska och miljönämnden 
 

h) NÄMNDER  Anne-Mie Rantas anhållan om befrielse från uppdraget som medlem och 
   ordförande för bildnings- och fritidsnämnden 
- delges Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Matias Torrkulla, Oscar Näse och Mona Ahlsved 

 

i) NÄMNDER  Uppdatering av val av medlem och ersättare i regionala räddnings-  
   nämnden 
 - delges Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, stadsstyrelsen i 

Karleby, Adam Näse och Mats Lindh 
 

j) MOTION Eva-Lott Björklund m.fl.:s motion om mötesarvode till förmån gör kultur i   
   vård 
 - delges Eva-Lott Björklund 
 

k) MOTION  Rebecka Ågren mfl.:s motion om defibrillator till idrottshallen 
 - delges Rebecka Ågren, tekniska avdelningen, tekniska och  miljönämnden och försam-  
 lingarna 
 
 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 137/2018 
 
 
208 §. BUDGET 2018   Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2018 

Ekonomi- och personalchefen: 

För perioden 1.1-31.8.2018 har en rapport över budgetens förverkligande uppgjorts för drifts-
verksamheten samt för resultaträkningen. Resultatet för perioden visar ett överskott på 
1 276 000 €, vilket är 1 780 500 € bättre än budgeterat. Både intäkterna är högre och kost-
naderna mindre än budgeterat för driften. Intäkterna beror till största delen på bidrag från 
staten till bildningssektorn, av vilka en del kommer att överföras till 2019 då projekten löper 
under flera år. Köp av tjänster ligger under budget med drygt 424 000 €, varav 108 000 € hör 
till Soite och 150 000 € beror på uteblivna kostnader för skolskjutsar samt mat och städ un-
der sommarmånaderna. Resten återfinns på samtliga avdelningar till mindre belopp. 
 
Kommunalskatten har inbringat 643 600 € mer än budgeterat, men man bör komma ihåg att 
skattedebiteringen för 2017 som uppbärs i november ligger på 1 778 000 €, vilket alltså in-
nebär att ingen eller väldigt liten kommunalskatt kommer att inflyta till kommunen den måna-
den. Statsandelarna ligger 267 400 € över budget, vilket är väldigt positivt. Elverkets höga 
avkastning påverkar också resultatet positivt.  
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 171/2018 
 
 
209 §.          UNDANTAGSLOV   Ansökan om undantag för uppförande av bostadsbyggnad i 

Nedervetil 

Planläggaren: 

A.A. och B.B. ansöker om undantagslov från bestämmelser i 171 § MarkBL för uppförande 
av ett bostadshus på fastigheten Solstrand RNr 2:9 i Nedervetil by. Fastighetsbeteckning: 
288-407-9-7. Byggnadsplatsen finns invid Perho å vid Strandbrinksvägen. Fastighetens areal 
är ca 1730 m² och dess läge framgår av den bifogade detaljplanekartan, Bilaga 1/ 209 § av 
8.10.2018. 
 
Undantag sökes för nybyggnad av egnahemshus på en tomt som finns inritad i den revidera-
de detaljplanen för Nedervetil centrum, godkänd i kommunfullmäktige den 25.9.2017, men 
över vilken besvär inlämnats. Sökanden har länge väntat på att detaljplanen skulle vinna 
laga kraft och byggandet skulle kunna inledas. Vid kontakter med Vasa Förvaltningsdomstol 
har dock svar getts att ärendet sannolikt behandlas tidigast under våren 2019.  
 
Enligt markanvändnings- och bygglagens 171 § kan kommunen av särskilda skäl på ansö-
kan bevilja undantag från en bestämmelse, en föreskrift, ett förbud eller en annan begräns-
ning som gäller byggande eller andra åtgärder och som har utfärdats i denna lag eller med 
stöd av den. Undantag får dock inte beviljas, om det 1) medför olägenheter med tanke på 
planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen, 2) 
försvårar uppnående av målen för naturvården, 3) försvårar uppnående av målen för skyddet 
av den byggda miljön, eller 4) leder till byggande med betydande konsekvenser eller annars 
har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser. 
 
Kommunen kan alltså av särskilda skäl bevilja undantag. Om det i förvaltningsdomstolen 
anförda besväret inte anses röra byggplatsen i fråga så torde grunderna för undantagslov 
uppfyllas. Sökanden har haft kontakt med besvärsställaren den 12.9.2018 och besvärsställa-
ren konstaterade att besväret inte gäller denna tomt/byggplats. 
 
Sedan tidigare har en bostadsbyggnad samt ett snickeri funnits på platsen och sockeln från 
denna finns kvar. Detaljplaneväg samt vatten och avlopp finns invid tomten. Byggnadsplat-
sen är omgiven av skog. Tomten gränsar ej direkt till åstranden; en grönområdesremsa finns 
emellan. Översvämningshöjder har fåtts av NTM-centralen och de finns angivna på detalj-
planekartan. Vid en granskning på platsen var den gamla sockeln redan byggd på rätt höjd. 
 
Berörda grannar har underrättats om ansökan om undantagslov i enlighet med markanvänd-
nings- och byggförordningens 86 §. Ansökan har också kungjorts på kommunens webbplats 
samt i Österbottens Tidning den 18.9.2018 som en del av ett mer omfattande hörande. Inga 
anmärkningar har inkommit under tiden för hörande. 
 
Projektet medför inte olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen 
eller annan reglering av områdesanvändningen. En jämlik behandling av markägarna på 
området kan bibehållas då byggplatsen redan finns inritad i den godkända men ej fastställda 
detaljplanen. Ej heller försvåras möjligheterna att uppnå målen för naturvården eller målen 
för skydd av den byggda miljön.  
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Eftersom ansökan uppfyller förutsättningarna för undantag enligt MBL 171 §, förordas ansö-
kan.  
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar A.A. och B.B. undantag i enlighet med §  171 i Markanvändnings- 
och Bygglagen, för uppförande av en ny bostadsbyggnad på del av fastigheten Solstrand RNr 
2:9 i Nedervetil by. Fastighetsbeteckning: 288-407-9-7.  

Som villkor är att den nya bostadsbyggnaden uppförs på det tomtområde (Kv 7 tomt 1) 
som angivits i den godkända men under besvär varande detaljplanen samt att 
byggnaden ansluts till det kommunala avloppsnätet. Sockelhöjden skall också följa 
detaljplanens anvisningar.  
 
Sökanden skall inom ett år söka bygglov med detta undantagslov som grund för ansökan.  
 
Detta beslut delges sökanden, tillståndssektionen och NTM-centralen. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 160/2018 
 
 
210 §.   SAMKOMMUNER    Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur; anhål-

lan om utlåtande om budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 

Förvaltningschefen: 

Samkommunen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur begär medlems-
kommunernas utlåtande om budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 senast 18.10.2018. 
Informationsmöte i ärendet hålls 5.10.2018. 
  
De kommunala betalningsandelarna för KulturÖsterbotten, Wasa Teater och samkommu-
nens allmänna intressebevakning justeras inte i budgeten 2019 med tanke på kommunernas 
ekonomiska läge utan hålls ungefär på samma nivå som under tidigare år. Ekonomiplanen 
innefattar även renovering och mindre tillbyggnad av Wasa Teater inför 100-års jubiléet år 
2019. 
 
Kronoby kommuns totala andel av driftskostnaderna för SÖFUK var totalt 45 936 € år 2014, 
45 699 € år 2015,  45 237 € år 2016, i budgeten för 2017 45 125 € och i budgeten för 2018 
44 668 €. År 2019 budgeterar SÖFUK med -0,4%, d.v.s. 44 481 € för Kronobys del. I kom-
munstyrelsens budgetförslag för år 2019 finns  medräknat 45 000 € reserverat för detta än-
damål.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget för Svenska Österbottens förbund för utbild-
ning och kultur. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 164/2018 
 
 
211 §.    UTLÅTANDE  Karleby stad, Mellersta Österbottens miljöhälsovårds anhållan om 

utlåtande om budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 

Förvaltningschefen: 

Stadsstyrelsen i Karleby ger möjlighet att ge utlåtande angående miljöhälsovårdsnämndens 
budgetförslag för år 2019 och ekonomiplan 2020-2021. 
 
Tekniska och miljönämnden i Kronoby har konstaterat att förslaget följer given nettoram. Ut-
gifterna för miljöhälsovården minskar med 12 184 € jämfört med i år, i huvudsak beroende på 
att den kommunala veterinärservicen inte utnyttjas i lika stor utsträckning som tidigare i Kro-
noby. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för Mel-
lersta Österbottens miljöhälsovård. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 167/2018 
 
 
212 §.   NÄMNDER    Val av medlem i direktionen för familjerådgivning i Jakobstadsregi-

onen 2019-2020 

Förvaltningschefen: 

Chefen för familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Jan-Erik Nyberg omber kommuner och 
församlingar i avtal med Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen ta ställning till två ären-
den: 
- Medlemmar i direktionen för familjerådgivning i avtal med Familjerådgivningen i Jakob-
stadsregionen och 
- att besätta befattningen som familjerådgivare på deltid tillsvidare. 
 
Kommunen och kyrkliga samfälligheten har 2001 godkänt ett avtal om familjerådgivningsar-
bete, som Pedersörenejdens kyrkliga samfälligheter upprätthåller för verksamhetsområdet i 
Pedersöre prosteri.  
Verksamheten vid familjerådgivningen i Jakobstadsregionen leds av en direktion med åtta 
medlemmar och personliga ersättare, vilka väljs för två år i sänder. 
Familjerådgivningen uppmanar de kommunala och kyrkliga förtroendeorganen att utse sina 
representanter till direktionen för 2019-2020, så att fullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga 
samfällighet kan tillsätta direktionen. Man ser gärna att representanterna är beredda att arbe-
ta mera än två år.  
En medlem och en ersättare skall utses av Kronoby kommun och kyrkliga samfälligheten. 
Representanterna för kommunerna skall vara medlemmar i en evangelisk-luthersk försam-
ling som finns på kommunens område. Samfälligheten och kommunen har turvis nominerat 
ordinarie medlem och ersättare. Åren 2017-2018 utsåg Samfälligheten Anders Store till med-
lem medan av kommunen utsedda Ann-Marie Granholm var ersättare. Inkommande man-
datperiod bör kommunen föreslå en medlem och kyrkliga samfälligheten en ersättare. Ann-
Marie Granholm har meddelat att hon inte ställer upp för omval. Det gäller alltså att hitta en 
person med intresse för familjerådgivningen och därtill lämplig erfarenhet. Susanne Hongell 
är vidtalad och har lovat ställa upp, ifall kommunstyrelsen väljer henne 
 
Den aktuella familjerådgivarebefattningen av projektnatur har varit deltid (52 %) sedan år 
2016, när den besattes för en fyraårsperiod. Perioden går ut i april 2020. Fortfarande är vän-
tetiden till familjerådgivning över tre veckor, så behovet av familjerådgivartjänster torde vara 
odiskutabelt. Resultatet kan inte ses omedelbart men det är otvetydigt att familjerådgivning 
förhindrar sociala problem på lång sikt. Totalkostnaden för deltidsbefattningen är år 2019 30 
169 € (-1 000 € från år 2018), vilken debiteras avtalsparterna för de tjänster de erhållit av 
familjerådgivningsbyrån. Räkningen för familjerådgivningen i Jakobstadsregionen skickas till 
Soite. Den deltidsanställda familjerådgivaren är medräknad i Kronobys och alla samarbets-
parters andelar för i år. Kronobys rat 1 i år, som har fakturerats Soite, är 2944,44 euro. Ande-
len faktureras i två rater per år. I förslaget till nästa års budget skulle Kronobys andel vara 
totalt 7645,06 euro. Den här budgeten har inte officiellt godkänts i Soite ännu. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser Susanne Hongell till medlem i direktionen för familjerådgivningen i 
Jakobstadsregionen för åren 2019-2020. 
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Kommunstyrelsen godkänner att deltidsbefattningen (52%) som familjerådgivare besätts 
tillsvidare och förutsätter att den ryms in i Soites budgetförslag, vilket meddelas Soite. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 150/2018 
 
 
213 §. HEDERSTECKEN   Morsdagsmedaljer 2019 

Förvaltningschefen: 

Regionförvaltningsverken begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2019 i re-
spektive region. Förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2019 inlämnas senast 
2.11.2018. 
 
Medaljen kan tilldelas en biologisk mamma, adoptivmamma, eller fostermamma som fyllt 40 
år. Antalet barn är ingen avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj.  
Kriterierna för beviljande av utmärkelsetecknet är kandidatens förtjänster, som exemplarisk 
fostrare av barn och ungdomar, främjare av familjeliv och föräldraskap samt i en vidare bety-
delse för verksamhet som på ett solidariskt sätt tryggat omsorg om andra. Även andra mera 
allmänna meriter kan beaktas vid sidan av föräldraskapet. 
 
Avsikten är att de mödrar som belönas representerar dagens mödrar på ett mångsidigt sätt 
bl.a. gällande ålder och kommer från förvärvsarbetande mammor och ensamförsörjare till 
lantbrukarhustrur o.s.v. samt olika minoritetsgrupper som romer, samer och invandrare skall 
vara representerade bland dem som belönas.  
 
Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den 
regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen. Medaljerna överräcks på en riksom-
fattande fest som arrangeras på morsdagen. Ett mer omfattande samhälleligt ansvar för upp-
fostran beaktas också; verksamhet i exempelvis barnskydds- och familjeorganisationer, ung-
doms- och idrottsorganisationer, skolnämnder samt föräldraföreningar. 
 
Syftet är inte att morsdagsmedaljen ska tilldelas personer som har fostran som yrke. Region-
förvaltningsverken ska i sin egen behandling gallra bort de personer som utövar yrkesmässig 
familjevård 
 
På styrelsens förslag har två gånger beviljats morsdagshederstecken till mödrar i Kronoby 
kommun. Senare års framställningar har inte lyckats. Vissa år har ingen ansökan inlämnats. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen inlämnar inget förslag till framställning om tilldelande av morsdagsheders-
tecken 2019 men omber kommunens informatör att uppmana föreningar att göra egna fram-
ställningar utgående från deras kunskaper om lämpliga mottagare av morsdagshedersteck-
en. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
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Dnr: KST 3/2016 
 
 
214 §.      INITIATIV   Elisabeth Hagström; konkurrensutsättning av kommunens försäkringar 

Ekonomi- och personalchefen: 

Elisabeth Hagström har inlämnat ett initiativ, enligt vilken hon uppmanar att alla kommunens 
försäkringar ska konkurrensutsättas.  
Enligt ett beslut som kommunstyrelsen gjorde 30.3.2009 § 134 bör konkurrensutsättning av 
kommunens försäkringar utföras med 5-8 års mellanrum. Kommunen har sedan början av år 
2010 avtal med If Skadeförsäkringsbolag Ab och avtalet fortsätter årligen. Enligt förvaltnings-
stadgan § 32 punkt 6 upptar affärs- och riskhanteringssektionen försäkringar för kommunens 
egendom samt för olycksfall och ansvar. Sektionen påbörjar upphandlingen av försäkringar 
enligt beslut 17.9.2018. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen att initiativet förklaras be-
svarat och slutbehandlat med detta svar. Ärendet överförs till styrelsen för svar på initiativet. 
 
BESLUT: 
 
Sektionen beslöt i enlighet med förslaget. 
________ 
 
Kommunstyrelsen 8.10.2018: 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar affärs- och riskhanteringssektionens redogörelse angående 
Elisabeth Hagströms initiativ för kännedom och förklarar initiativet besvarat och slutbehand-
lat. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
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Dnr: KST 133/2018 
 
 
215 §. INITIATIV   Elisabeth Hagström; tätortsskyltar till alla kyrkbyar 

Tekniska chefen 

Elisabeth Hagström lämnade 13.8.2018 in ett initiativ om att Kronoby kommun bör se till att 
tätortsskyltar finns i alla kyrkbyar i kommunen.  
 
Tätortsskyltar finns redan i Kronoby och Terjärv centrum. Tekniska kansliet kontaktade 
15.8.2018 NTM–centralen, Kjell Lind, som meddelade att NTM-centralen kommer att anskaf-
fa och sätta upp tätortsskyltar vid infarten till Nedervetil centrum från riksväg 13 samt vid 
korsningen Murikvägen-Seljesvägen. Utöver detta anskaffar och sätter kommunen upp tät-
ortsskyltar vid infarten till Pelostrandsvägen.  
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående redogörelse som svar och förklarar initiativet slut-
behandlat.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
  
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
8.10.2018 

 
 
Sida 
13/311 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
11.10.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 162/2018 
 
 
216 §. UNDERSTÖD  Anhållan om understöd; porträtt av landskapsdirektör  

Förvaltningschefen: 

En kommitté i Mellersta Österbotten har på basen av ett initiativ och med familjens tillstånd 
bildats för att få till stånd ett porträtt av hädangångna landskapsdirektör Altti Seikkula. Kom-
mittén begär bl.a. Mellersta Österbottens förbund och dess kommuner om understöd. 
 
Under ekonomiskt ansträngda tider, när uppoffringar i kommunens egen service görs, kan 
dylika understöd inte utbetalas. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att bevilja kommittén ett understöd på 250 € att användas för att 
få till stånd ett porträtt av hädangångna landskapsdirektör Altti Seikkula. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
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Dnr: KST 163/2018 
 
 
217 §.   PROJEKT    Anhållan om främjande och finansiering av Kaskö-Seinäjoki järn-

väg genom medlemskap i föreningen Botnia Back on Track 

Förvaltningschefen: 

För att bevaka banavsnittet för järnvägen mellan Kaskö och Seinäjoki har bildats en förening 
kallad Södra-Österbottens järnvägsförening. Föreningens målsättning är att söka finansiering 
för reparation av banan samt att öka trafiken. Föreningen erbjuder Österbottens och Södra-
Österbottens kommuner att delta i främjandet av denna målsättning genom att bli medlem-
mar i föreningen.  
 
Initiativet är lovvärt med tanke på de Österbottniska trafikförbindelserna men svårt att för-
verkliga p.g.a. kommunernas ekonomiska situation. Under ekonomiskt ansträngda tider, när 
uppoffringar i kommunens egen service görs, kan dylika medlemskap inte försvaras. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att inte bli medlem i föreningen Botnia Back on Track. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
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218 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a)   Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
 - Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 27.8.2018 
 - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 17.9.2018 
 - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 24.9.2018 
 - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 24.9.2018 
 - Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 24.9.2018 
 

b) Speciallärarnas skrivelse till bildnings- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen om 
strategier för specialundervisningen i Kronoby kommun, Bilaga 1/218 av 8.10.2018. 
Ärendet behandlade i bildnings- och fritidsnämnden 19.9.2018 § 63. 

 
c) Svenska sektionens svar 12.9.2018 på skrivelse av kommunstyrelsen i Kronoby om 

socialservicen, Bilaga 2/218 § av 8.10.2018. 
 
d) Regionförvaltningsverket:  Översyn av de ersättningar, den fiskerihushållningsavgift 

och de åtgärdsförpliktelser som ålagts med anledning av byggandet av Öjasjön, Karle-
by och Kronoby  

 
e) Regionförvaltningsverket: Utredning och ersättning av skador som Larsmosjöns invall-

ning har förorsakat efter år 1996, Jakobstad, Karleby, Larsmo, Pedersöre och Kronoby 
 
f) Statistikcentralen: befolkningsmängden i Kronoby i augusti 2018: 6 542 
 (juli 2018: 6 561, juni 6 550, maj 6 546) 
 
g) Stora skillnader i kvaliteten på mödravården - Ingå och Kronoby har de nöjdaste föräld-
 rarna 
 
h)  17.9.2018 inlämnades till kommunen en skrivelse med stort antal namnunderskrifter 

angående Hästövägens underhåll. Skrivelsen överförs till tekniska avdelningen för be-
handling. 

 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
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Dnr: KST 180/2018 
 
 
219 §.   VÄGAR     Städerna Ylivieska och Oulainen samt Sievi kommuns förslag om 

omklassificering av stamväg 86/63 till riksväg 

Kommundirektören 

Städerna Ylivieska och Oulainen samt Sievi kommun framför ett förslag om att föra fram att 
stamväg 86/63 borde bli en riksväg, Bilaga 1/219 § av 8.10.2018. De motiverar förslaget 
bland annat med de stora trafikmängderna längs vägen samt näringslivets behov. De önskar 
kommunernas svar angående initiativet så fort som möjligt eftersom tanken är att bereda 
ärendet gemensamt och under hösten föra det vidare åt kommunikationsminister Anne Ber-
ner.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till initiativet om att höja klassen på stamväg 86/63 och 
framhåller att hela vägsträckan bör åtgärdas i snabb ordning så att den åtminstone uppfyller 
kraven på en stamväg.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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220 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
8.10.2018 

 
 
Sida 
13/316 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
11.10.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § 
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer: 203-208, 210–211, 214-215, 218, 220 
 
 
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: 212–213, 216-217, 219 
 
 
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: 210-212, 216-21 
 
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  
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

Kommunalbesvär, paragrafer: 209 
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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