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Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
262 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
263 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
264 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
265 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
266 §. FASTIGHETER    Försäljning av stugor vid Seljes 
267 §. AVGIFTER    Fastställande av tomtpriser för Seljes 
268 §. VAL    Förhandsröstningsställen vid val 2019 
269 §. VAL    Röstningsställen vid val 2019 
270 §. KOMMITTÉER   Val av kommitté till konstgräsprojektet 
271 §. UNDERSTÖD   Kvarnen samkommuns anhållan om understöd för 

Base Camp-linjens verksamhet under vårterminen 
2019 

272 §. FÖRVALTNING    Utse representant till LAPE-arbetsgrupp i Soite 
273 §. FÖRVALTNING    Preliminära sammanträdesdagar 2019 
274 §. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND 
275 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
276 §. LÖNER Andel av lokala justeringspotter inom TS och AKTA  
  1.1.2019 för ledningsgruppens medlemmar 
277 §. FASTIGHETER    Försäljning av Ollisbo i Nedervetil 
278 §. BORGEN   Förnyande av borgen för Fastighets Ab Heimsjöliden 

Oy 
279 §. INITIATIV Avtal mellan Concordia och KOSEK 
280 §. INITIATIV Utredning över ungdomsfullmäktiges användning av 

budgetmedel  
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262 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 12 december 2018 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium samt närvarande tjänstemän i 
skriftlig och elektronisk form. Ersättarna erhåller kallelsen i elektronisk form. Föredragnings-
listan har varit utlagd på kommunens webbplats sedan den 13 december 2018, varifrån övri-
ga intresserade kan erhålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
__________ 
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263 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser Kari Harju och Joel Salmela att justera protokollet den 19 december 
2018. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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264 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kommundirektören meddelar:  
att det kommit två nya protokoll under "nämnders protokoll", 
 
att under § 276 behandlas Andelen av lokala justeringspotter inom TS och AKTA 1.1.2019 
för ledningsgruppens medlemmar, 
 
att under § 277 behandlas Försäljning av Ollisbo i Nedervetil, 
 
att under § 278 behandlas Förnyande av borgen för Fastighetsbolaget Ab Heimsjöliden Oy 
 
 
Elisabeth Hagström meddelade att hon har initiativ att inlämna. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragningslistan med två tilläggsprotokoll 
under § 265, att som övriga ärenden behandlas Andelen av lokala justeringspotter 
inom TS och AKTA 1.1.2019 för ledningsgruppens medlemmar under § 276, Försälj-
ning av Ollisbo i Nedervetil under § 277 och Förnyande av borgen för Fastighetsbola-
get Ab Heimsjöliden Oy under § 278 samt att Initiativ behandlas sist. 
______________ 
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265 §. 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: 
 - bildnings- och fritidsnämnden, 22.11.2018, kungjord 27.11.2018 
 - svenskspråkiga skolsektionen, 1.11.2018, kungjord  5.11.2018  
 - finskspråkiga skolsektionen, 1.11.2018, kungjord 29.11.2018 
 - tekniska och miljönämnden, 12.12.2018, kungörs 2.1.2019 
 - tillståndssektionen, 12.12.2018 kungörs 18.12.2018 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.12.2018 

 
 
Sida 
17/383 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
19.12.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 217/2018 
 
 
266 §. FASTIGHETER   Försäljning av stugor vid Seljes 

Förvaltningschefen: 

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte 1.10.2018 § 31 att godkänna detaljplanen för Seljes 
fritidsbebyggelse. Planen hade innan dess beretts under en längre tid och såväl allmänhet 
som övriga intressenter hade möjlighet att yttra sig via deltagande i en medborgarträff 
4.4.2018 och via anmärkningar till planen. Detaljplanen har sedermera vunnit laga kraft.  
 
Enligt det markanvändningsavtal för uppgörande av detaljplan för Seljes som kommunen och 
Telefooni Invest ingick år 2015 förbinder sig kommunen att avlägsna befintliga byggnader på 
Telefooni Invests mark inom 6 månader från att planen vunnit laga kraft. Stugor och lös 
egendom på Telefooni Invests mark samt på kommunens mark bör avyttras för bortflyttning 
dels för att uppfylla gällande avtal och dels för att kunna sälja tomter på området. Kommunen 
har med Telefooni Invest kommit överens om att restaurangbyggnaden inte behöver avlägs-
nas före tomten har sålts samt att Kekkonens stuga inte avyttras i detta skede. 
 
Nedervetil Jaktklubb rf och Nedervetil Fiskargille rf har inlämnat ett bud på 25 000 € gällande 
servicehuset på 105 m2 inklusive tomten på ca 2 300 m2. Budgivarna erbjuder även att hålla 
1 st wc öppet för badstrandsbesökare under simsäsongen och att sköta om gräsklippning 
och buskröjning vid simstranden i minst 5 års tid samt att området hålls tillgängligt för all-
mänheten. 
 
Enligt den värdering som har gjorts ligger budet på rätt nivå. 
 
Byggrätten för båda tomterna är fylld. Därför kan inte loftet flyttas till någon annan av tomter-
na. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att sälja stugorna samt eventuell lös egendom vid Seljes via nät-
handelssidan Huutokaupat.com eller på annat sätt. 
 
Kommunstyrelsen säljer servicehuset inklusive tomt nr 1 i kvarter nr 15 bestående av ett ca  
2 300m2 stort outbrutet område av fastigheten 288-407-10-20 Säljesstrand för 25 000 € åt 
Nedervetil Jaktklubb rf och Nedervetil Fiskargille rf. Anslutningar ingår inte i köpet. I detta 
skede säljs dock inte loftet. Kommunstyrelsen förutsätter att i priset ingår skötseln av de all-
männa områdena i tio års tid. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.12.2018 

 
 
Sida 
17/384 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
19.12.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 216/2018 
 
 
267 §. AVGIFTER   Fastställande av tomtpriser för Seljes 

Kommunfullmäktige godkände den 1.10.2018 detaljplanen för Seljesområdet och detaljpla-
nen har sedermera vunnit laga kraft. Kommunen har 13 nya tomter på området och tomtpri-
set för dessa har inte ännu fastställts. Tomterna kan alltså börja säljas till intresserade efter 
att tomtpris fastställts. Enligt förvaltningsstadgans 31 § är det kommunstyrelsen som faststäl-
ler tomtpriser, avgifter för beviljande av undantagslov och övriga avgifter som uppbärs för 
servicen. Tomterna som kommunen äger framgår av kartbilaga 1/267 § av 17.12.2018. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen fastställer följande tomtpriser utan stugor för kommunens tomter vid Sel-
jesområdet: 

 tomtpriset för tomterna 1 och 2 i kv. 16 fastställs till 13 000 €. 

 tomtpriset för tomterna 3 och 4 i kv. 12, tomten i kv. 14 samt alla tomter i kvarter 10 
och 11 fastställs till 11 000 €. 
 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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Dnr: KST 207/2018 
 
 
268 §. VAL   Förhandsröstningsställen vid val 2019 

Förvaltningschefen: 

Nästa allmänna val är riksdagsvalet den 14 april 2019. Förhandsröstningen inför detta ord-
nas i hemlandet 3-9.4. Sex veckor senare förrättas Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. 
Förhandsröstningen i hemlandet ordnas 15-21.5.2019. Det första landskapsvalet hade varit 
avsett att ordnas samtidigt med Europaparlamentsvalet men detta förutsätter dock att lag-
stiftningen som gäller reformen skulle träda i kraft ca ett halvt år före det, vilket inte mera är 
realistiskt. I skrivande stund har det ännu inte anlänt något officiellt meddelande om en flytt 
av tidpunkten för landskapsvalet. 
 
Kommunstyrelsen skall enligt justitieministeriets anvisning fatta beslut om de allmänna för-
handsröstningsställena och röstningsställena på valdagen i god tid så att de kan registreras i 
justitieministeriets valdatasystem senast fredagen den 25 januari 2019 före kl. 12. 
 
Enligt 9 § vallagen ska kommunstyrelsen besluta om antalet och placeringen av de allmänna 
förhandsröstningsställena i kommunen. Det ska finnas minst ett allmänt förhandsröstnings-
ställe i varje kommun, om inte något annat följer av särskilda skäl. Enligt 9 § 4 mom. i valla-
gen ska kommunstyrelsen se till att i det register över röstningsställen som Befolkningsregis-
tercentralen för, (d.v.s. basdatasystemet i justitieministeriets valdatasystem) på det sätt som 
Befolkningsregistercentralen bestämmer, i fråga om varje allmänt förhandsröstningsställe i 
kommunen antecknas det allmänna förhandsröstningsställets  
- namn 
- besöksadress och 
- de dagar och de tider då förhandsröstningsstället är öppet. 
 
De allmänna förhandsröstningsställena ska i princip fastställas specifikt för varje val men 
eftersom valen år 2019 förrättas med enbart sex veckors mellanrum rekommenderar justi-
tieministeriet att kommunerna använder samma förhandsröstningsställen under vårens val 
och att kommunstyrelsen fastställer dem på samma gång. 
 
Om uppgifterna för förhandsröstningsställena vid Europaparlamentsvalet (och landskapsva-
let) är desamma som vid riksdagsvalet, behöver de inte registreras separat i de kombinerade 
valens basdata, eftersom systemet överför dessa uppgifter från riksdagsvalets basdata au-
tomatiskt. Detta gäller dock inte klockslagen för förhandsröstningsställenas öppettider, vilka 
måste registreras i systemet skilt, även om de skulle vara de samma som vid riksdagsvalet. 
Tidsfristen för att kvittera uppgifter för de kombinerade valen som godkända är fredagen den 
8 mars 2018 kl. 12. 
 
Justitieministeriet informerar noggrannare i särskild bilaga om bestämmandet av röstnings-
ställen. I bilagan sägs bl.a. att kommunen bör fästa uppmärksamhet vid att det finns tillräck-
ligt många förhandsröstningsställen, att dessa är lätta att hitta och att de är lättillgängliga 
även för rörelsehindrade. Det behöver finnas tillräckligt med utrymme och tillräckligt många 
valförrättare. 
 
Kommunstyrelsen bör besluta om antalet ställen, deras placering och öppettider. Öppettider-
na kan enligt anvisningarna under vardagar vara 8-20 och lördag-söndag 9-18. Då antalet 
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förhandsröstande varit avsevärt mindre lördagar och söndagar kan förhandsröstningsställena 
i kommunen dessa dagar stänga redan kl. 13. 
 
Kommunstyrelsen ska även besluta om vilka anstalter som är förhandsröstningsställen. I 
Kronoby kommun har förhandsröstning tidigare ordnats på vårdcentren, pensionärshem och 
intilliggande boenden. Dessa har varit särskilda förhandsröstningsställen och valbestyrelsen 
har skött röstningen. 
 
Såsom tidigare behöver ordnas röstning i hemmet för boende i egna hem eller övriga boen-
den, om rörelse- eller funktionsförmågan är begränsad och inte möjliggör röstning på all-
männa förhandsröstningsställen eller på valdagen i vallokalen. 
 
I samband med röstningen om antalet röstningsställen (Kst § 98/2017) beslöts även, att 
kommunfullmäktige förutsätter att bokbussen används som en del av förhandsröstningen, 
när antalet röstningsområden minskar. De facto fungerar internetuppkopplingen i bussen i 
dagens läge endast sporadiskt och en uppkoppling kan inte garanteras hela tiden, trots att 
den kunde förbättras via en ekonomisk satsning på en så kallad router. För kostnaderna re-
dogörs vid sammanträdet. Bokbussen kan dock användas för förhandsröstning på samma 
sätt som röstning sker vid anstalter, d.v.s. manuellt. Utmaningen med detta är, att rösterna 
därefter skall föras in manuellt i valdatasystemet och risken för att göra fel ökar. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstning vid Riksdagsvalet 2019 ordnas på   
- Kommungården i Kronoby, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby 
- Biblioteket i Nedervetil, Murickvägen 5, 68410 Nedervetil och  
- Biblioteket i Terjärv Elisabetsvägen 3, 68700 Terjärv  
under tiden 3-9 april 2019 så, att öppettiden under vardagar är kl. 8-18 och lördag-söndag kl. 
10-13. Vid Europaparlamentsvalet och det eventuella landskapsvalet ordnas förhandsröst-
ningen i hemlandet 15-21 maj 2019 under motsvarande klockslag vid samma röstningsloka-
ler. 
 
Förhandsröstning ordnas även på Sandbacka vårdcenter, Terjärv vårdcenter, Herberts Hus, 
Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem, Backebo och Fogelbo i Terjärv. För per-
soner med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga kan förhandsröstning ordnas i hem-
men. Förhandsröstningen på dessa ställen handhas av valbestyrelsen under motsvarande 
tidsperioder enligt den tidtabell valbestyrelsen uppgör. 
 
Bokbussen används som komplement till förhandsröstningen och den kör i de mindre byarna 
under 3-9 april 2019 enligt en särskild tidtabell, som centralvalnämndens sekreterare i sam-
råd med dess ordförande uppgör i ett senare skede och annonserar om i dagspress samt på 
kommunens hemsida. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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Dnr: KST 208/2018 
 
 
269 §. VAL   Röstningsställen vid val 2019 

Förvaltningschefen: 

Nästa allmänna val är riksdagsvalet den 14 april 2019. Sex veckor senare den 26 maj 2019 
förrättas Europaparlamentsvalet. Det första landskapsvalet hade varit avsett att ordnas sam-
tidigt med Europaparlamentsvalet men detta skulle förutsätta att lagstiftningen som gäller 
reformen skulle träda i kraft ca ett halvt år före det, vilket inte mera är sannolikt. I skrivande 
stund har det inte anlänt något officiellt meddelande om en flytt av tidpunkt för landskapsva-
let.  
 
Kommunstyrelsen skall enligt justitieministeriets anvisning fatta beslut om de allmänna för-
handsröstningsställena och röstningsställena på valdagen i god tid så att de kan registreras i 
justitieministeriets valdatasystem senast fredagen den 25 januari 2019 före kl. 12. 
 
Enligt 8 § i vallagen utgör kommunen ett röstningsområde, om det inte är nödvändigt att dela 
in kommunen i flera röstningsområden. 
 
Justitieministeriet informerar noggrannare i särskild bilaga om bestämmandet av röstnings-
ställen. I bilagan sägs bl.a. att röstningsstället i regel skall ligga inom röstningsområdet, att 
man vid bedömningen av lämpligheten av ett utrymme ska fästa uppmärksamhet vid dess 
användningsändamål och utrustning. Förutom det egentliga valrummet ska röstningsstället 
inrymma ett väntrum. Om inget separat väntrum står till förfogande, ska en särskild plats 
bredvid valrummet avskiljas på lämpligt sätt så att väljarna därifrån kan komma direkt in i 
valrummet. Detta ställe ska kunna stängas så att inga andra än de väljare som kommit till 
stället före klockan 20 kan komma in. 
 
Kommunfullmäktige beslöt 15.5.2017 § 98 att kommunens röstningsområden är tre till anta-
let. Beslutet trädde i kraft den 15 oktober 2018. Varje röstningsområde ska ha ett röstnings-
ställe på valdagen. Kommunstyrelsen fastslår dessa i god tid före valet. Därför bör röstnings-
ställena på valdagen avgöras redan nu för att hinna göra det i god tid före uppgifterna skall 
matas in i valdatasystemet. För att säkerställa att basdatasystemet kan användas elektro-
niskt föreslås röstningsstället i Kronoby flytta till Kommungården. 
 
Röstningsställen kunde vid valen 2019 således vara: 
Röstningsställe 1. Kronoby Kommungården 
Röstningsställe 2. Nedervetil Nedervetil skola 
Röstningsställe 3. Terjärv  Terjärv skola 
 
De personer som inte antecknats vid någon fastighet i befolkningsdatasystemet hänförs till 
1:a röstningsområdet. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen fastställer röstningsställen för riksdagsvalet samt Europaparlamentsvalet 
och ett eventuellt landskapsval enligt följande: 
 
Röstningsställe 1. Kronoby Kommungården 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.12.2018 

 
 
Sida 
17/388 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
19.12.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Röstningsställe 2. Nedervetil Nedervetil skola 
Röstningsställe 3. Terjärv Terjärv skola 
 
De personer som inte antecknats vid någon fastighet i befolkningsdatasystemet hänförs till 
1:a röstningsområdet. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 173/2018 
 
 
270 §. KOMMITTÉER  Val av kommitté till konstgräsprojektet 

KST 26.11.2018 
Förvaltningschefen: 

Carl-Johan Enroth PRO m.fl. inlämnade vid fullmäktiges möte 1.10.2018 en motion om an-
skaffning av konstgräsplan till kommunen. Vid årets budgetmöte satte fullmäktige enhälligt in 
125 000 euro i investeringsbudgeten för år 2019 för byggande av en konstgräsplan. Fullmäk-
tige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda en kostnadskalkyl för byggandet av en 
konstgräsplan i Kronoby under år 2019. På basen av denna får tjänstemännen i uppdrag att 
ansöka om bidrag för förverkligandet av planen. Kommunstyrelsen gavs också i uppdrag att 
utse en kommitté för att få utomstående medel för projektet. Målet är att kommunen står för 
50% av kostnaderna för bygget. 
 
Tekniska chefen har presenterat en utredning innefattande kostnadsförslag för konstgräsplan 
gjord på grusplanen alternativt idrottsplanen/gräsplanen. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen besluter utgående från kostnadsförslaget att konstgräsplanen anläggs på 
grusplanen i Kronoby. 
 
Kommunstyrelsen ger de ansvariga tjänstemännen i uppdrag att bereda och lämna in en 
anhållan om bidrag för konstgräsplanen i enlighet med kostnadskalkylen till Regionförvalt-
ningsverket i Västra Finland och till UEFA. 
 
Kommunstyrelsen återkommer vid sitt nästa möte till att utse en kommitté för att söka utom-
stående medel för att projektet ska kunna förverkligas. 
 
Kommunstyrelsen återkommer till att svara på motionen i januari och överför den därefter till 
att behandlas vid kommunfullmäktiges möte i februari 2019. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_______________ 
17.12.2018 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen utser en kommitté att söka utomstående medel för att projektet kring 
konstgräsplanen till kommunen skall kunna förverkligas. Kommundirektörens förslag till med-
lemmar är Seppo Filppula, Mikael Käld, Ole Gustafsson, Richard Rasmus, Joacim Sand-
backa, Joacim Kaitajärvi Johan Högnabba och Hanna Lindholm som sammankallare. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________  
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
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Dnr: KST 206/2018 
 
 
271 §.     UNDERSTÖD      Kvarnen samkommuns anhållan om understöd för Base 

Camp-linjens verksamhet under vårterminen 2019 

Förvaltningschefen: 

Samkommunen Kvarnen anhåller om ett extra ordinarie understöd om 20 940 € för Base 
Camp-linjen våren 2019, Bilaga 1/271 § av 17.12.2018. 
 
Samkommunen Kvarnen har en mångfacetterad grupp som går "det tionde året". Därför skul-
le det behövas extra lärarpersonal under våren. Samkommunen Kvarnen föreslår att kostna-
den skulle fördelas enligt antal elever detta år: Pedersöre 12, Jakobstad 8, Korsholm 1, När-
pes 1, Kronoby 1 och Larsmo 4 elever samt Pedersöre ytterligare 1.  Ärendet har diskuterats 
vid ett budgetinfotillfälle som Kvarnen ordnade för medlemskommunerna, men besluten tas i 
respektive kommun. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar samkommunen Kvarnen extra ordinarie understöd  för sin elev vid 
Base-Camp våren 2019. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
  
Hans-Erik Lindgren anmälde jäv och avlägsnade sig ur rummet vid behandlingen av denna 
paragraf.
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 218/2018 
 
 
272 §. FÖRVALTNING   Utse representant till LAPE-arbetsgrupp i Soite 

Förvaltningschefen: 

Soites har ombett var och en av kommunerna, som hör till Soite, att utse representanter till 
en s.k. LAPE-grupp, d.v.s. en arbetsgrupp, vars representanter är ledande tjänstemän inom 
kommunernas ungdoms- barn- och familjeservice samt tjänsteinnehavare inom berörda om-
råden inom Soite och representanter bland annat för unga. Ärendet har också diskuterats vid 
Soites delegation för ägarstyrning.   
 
I Kronoby fungerar en lokal LAPE-grupp sedan kommunstyrelsen utsåg medlemmar till den-
na i mars 2018. I arbetsgruppen fungerar bildningschefen som sammankallare. För att uppnå 
kontinuitet mellan kommunen och Soite, skulle det vara lämpligt att bildningschefen fungera-
de som kommunens representant även i Soites LAPE-grupp. Bildningschefen är vidtalad och 
villig att åta sig uppdraget. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser bildningschefen med dagvårdschefen som ersättare till att represen-
tera Kronoby i den av Soite bildade LAPE-gruppen. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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Dnr: KST 191/2018 
 
 
273 §. FÖRVALTNING   Preliminära sammanträdesdagar 2019 

Förvaltningschefen: 

Enligt nu gällande förvaltningsstadga för Kronoby kommun kap.16 håller varje organ sina 
sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som de beslutar. Sammanträde kan också 
hållas om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av medlemmarna gör 
en framställning om detta till ordföranden. Ordföranden kan av grundad anledning inställa ett 
sammanträde. 
 
Enligt förvaltningsstadgan som träder ikraft 1.1.2019 107 § ska kallelse till fullmäktiges sam-
manträde sändas till medlemmarna och till de övriga som har närvarorätt minst 4 vardagar 
före mötet. Kallelsen skickas ut på det sätt som organet beslutar. Kallelsen till kommunsty-
relsens medlemmar ska enligt 147 § om möjligt sändas till medlemmarna och till de övriga 
som har närvarorätt minst fyra dagar före mötet. Kallelsen skickas på det sätt organet beslu-
tar. Kallelsen har under det senaste året distribuerats per post så att kallelsen och före-
dragningslistan i allmänhet postats på onsdag veckan före mötet d.v.s. 5 dagar före mötet. I 
vissa fall har den postats på torsdag. Föredragningslistan har även sänts som e-post. 
 
Föredragningslistan finns i regel även på kommunens webbplats från dagen efter att ledamö-
terna får den. Föredragningslistan ersätts sedan av protokollet när det är klart och godkänt 
av justerarna. 
 
Förslag till sammanträdesdagar framgår av Bilaga 1/273 § av 17.12.2018. Av den framgår 
även sammanträdesdagar för fullmäktigemötena. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen håller under år 2019 ordinarie sammanträden vid de tidpunkter som framgår 
av bilagan, så att sammanträdena börjar klockan 18.00, om inget annat meddelas. Ordinarie 
sammanträdesplats är Kommungården.   
 
Kommunstyrelsens protokoll hålls vanligen framlagda till allmänt påseende i Kommungården 
den tredje dagen efter respektive sammanträde, såvida det har hunnit justeras.  Kopior av de 
justerade protokollen publiceras på kommunens webbplats dagen efter justeringen.  
 
Meddelande om kommunstyrelsens sammanträden under året uppsätts på webbplatsen samt 
kommunens anslagstavla. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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274 §. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND 

Hölls en kort frågestund om aktuella ärenden. 
____________ 
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275 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a) Kommungården håller stängt 27.12.2018 - 4.1.2019. 
 
b) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 

- Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 9.11.2018 
- Optima, samkommunstyrelsen, 15.11.2018 
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 22.11.2018 
- PM, Beredning av modell för Österbottens välfärdsområde, 22.11.2018 
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 26.11.2018 
- Soite, styrelsen, 26.11.2018 
- Soite, fullmäktige, 26.11.2018 
 

c) Statistikcentralen: preliminär befolkningsmängd i Kronoby i slutet av oktober 2018: 6 521  
    (jfr september: 6 510, augusti: 6 537, juli: 6 561, juni: 6 550, maj: 6 546.  
    Kommunens invånarantal 1.1.2018: 6 530) 
 
d) Kommundirektörens, förvaltningschefens, ekonomichefens/ekonomi- och personalchefens 

beslutsförteckningar hösten 2018. 
 
e) Inkommit rättelseyrkan 12.12.2018 gällande kommunstyrelsens beslut i § 254/2018 om 

"Tecknande av aktier i TyöplusKunta Oy" av Joel Salmela och Elisabeth Hagström. 
 
f) Efter sammanträdet avnjuter kommunstyrelsen en bit mat tillsammans. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget och att rättelseyrkandet i 
punkt e) bereds till styrelsen i normal ordning. 
_____________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.12.2018 

 
 
Sida 
17/395 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
19.12.2018 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 223/2018 
 
 
276 §.      LÖNER Andel av lokala justeringspotter inom TS och AKTA 1.1.2019 för 

ledningsgruppens medlemmar 

Kommundirektören: 

Fördelningen av de lokala justeringspotterna inom TS och AKTA 1.1.2019 behandlas via 
förhandlingar med kommunens fackliga företrädare för personalen, i samarbetskommittén 
och fastställs i personalsektionen. En del av justeringspotterna skulle enligt förslaget tilldelas 
ledningsgruppens medlemmar. Motivering till fördelningen för ledningsgruppens del är att 
lönenivån bör ligga på motsvarande nivå som för tjänstemän med motsvarande uppgifter och 
ansvar i andra kommuner. 
 
För TS del utdelas totalt 460 € och förslaget är att tekniska chefen tilldelas 80 € av detta. För 
AKTAs del utdelas 3 480 € och förslaget är att ekonomi- och personalchefen, förvaltnings-
chefen och bildningschefen tilldelas 80 € vardera eller totalt 240 € av detta..  
 
Enligt förvaltningsstadgan § 31 beslutar kommunstyrelsen om ledningsgruppens löner. 
 

 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Personalsektionen föreslår för kommunstyrelsen att av de lokala justeringspotterna för TS 
och AKTA 1.1.2019 fördelas 80 € vardera till tekniska chefen, ekonomi- och personalchefen, 
förvaltningschefen och bildningschefen. Beloppet läggs till totallönen.  
 
BESLUT: 
 
Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_____________ 
 
Kst 17.12.2018 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att av de lokala justeringspotterna för TS och AKTA 
1.1.2019 fördelas 80 € vardera till tekniska chefen, ekonomi- och personalchefen, för-
valtningschefen och bildningschefen. Beloppet läggs till totallönen. 
 ______________ 
 
Kommunstyrelsens sekreterare Inger Bjon jävade sig inför behandlingen av denna paragraf 
men informerades om beslutet för att få det nedskrivet.
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Dnr: KST 224/2018 
 
 
277 §. FASTIGHETER   Försäljning av Ollisbo i Nedervetil  

Förvaltningschefen: 

Fastigheten Ollisbo (tidigare gruppdaghemmet) i Nedervetil, Ollisbackavägen 10, har varit 
utsatt till försäljning via LKV Nyman till ett pris á 50 000€ under ca ett års tid. Det är fråga om 
ett stockhus från 1920 med en boendeyta på ca 140 m2 i nedre våningen och 70 m2 övriga 
ytor. Uppvärmningen har skett via fjärrvärme från vattenburen värme från gamla läkargården, 
vilken håller på att rivas för tillfället. Tomtens storlek är  1 660 m2. Fastigheten, som är belä-
gen en del av lägenheten 288-409-32-12 på tomt nr 7 i kvarter nr 13, är i behov av totalreno-
vering och nytt värmeinstallationssystem. 
 
Ett anbud på 20 000 € har inlämnats av Niklas Wiik och Sebastian Forsell, Bilaga 1/277 § av 
17.12.2018.  Anbudet är i kraft till vecka 51. Anbudet baserar sig på att byggnaden är skyd-
dad, vilket hindrar eventuell rivning samt ändring av utsidan. Anbudet baserar sig också på 
värmeanläggningskostnaderna. 
 
Inga andra anbud har kommit in under den tid fastigheten har varit till försäljning. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen säljer Ollisbo benämnda gamla bostadsbyggnad som renoveringsobjekt i 
befintligt skick jämte befintliga anslutningar bestående av ett ca 1 660 m2 stort outbrutet om-
råde av fastigheten Byggbacken  RNr 32:12 för 20 000 € till Niklas Wiik och Sebastian For-
sell. Fastighetsbeteckning: 288-409-32-12. Köparen står för styckningskostnaderna. Områ-
det framgår av bifogad karta, Bilaga 2/277 § av 17.12.2018.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt befullmäktiga i enlighet med förslaget. 
_______________ 
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Dnr: KST 225/2018 
 
 
278 §. BORGEN   Förnyande av borgen för Fastighets Ab Heimsjöliden Oy 

Ekonomi- och personalchefen: 

Statskontoret meddelar att det 6.5.2019 har gått tio år sedan Kronoby kommun gav borgen 
för Fastighets Ab Heimsjöliden Oy:s lån. Fullmäktige beviljade 15.10.1998 borgen för grund-
förbättringslånet och borgensförbindelsen undertecknades 22.6.1999. Lånets nummer är 
1330 0000039930 och det ursprungliga beloppet var 155 069,26 € (922 000 mark).  Av lånet 
återstår 46 096,78 €.  Lånetiden är maximalt 45 år och lånet är ett statligt bostadslån för 
grundförbättring av hyreshus. Kronoby kommun förlängde borgensförbindelsen år 2009 med 
tio år. Eftersom det snart igen förflutit tio år sedan kommunstyrelsen förlängde borgensför-
bindelsen kommer Statskontoret att avbryta den ifall den inte förlängs. Enligt förvaltnings-
stadgans 31 § punkt 14 godkänner kommunstyrelsen avbrytande av preskriptionstid för bor-
gensförbindelser. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förlänger preskriptionstiden för borgen som beviljats Fastighets Ab Heim-
sjöliden Oy på lån nummer 1330 0000039930 från Statskontoret med tio år. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_____________ 
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Dnr: KST 226/2018 
 

279 §.  INITIATIV Avtal mellan Concordia och KOSEK  

 
Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ angående att "Kronoby bör se till att Concordia 
tecknar avtal på faktureringsbas med KOSEK om de typer av ärenden Firmaxi utfört för att 
underlätta för de personer som tänker starta företag och för dem som är i behov av konsult-
hjälp i Kronoby", Bilaga 1/279 § av 18.12.2018. 
 
BESLUT: 
 
Initiativet överfördes för beredning till allmänna avdelningen. 
______________ 
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Dnr: KST 227/2018 
 
 
280 § INITIATIV   Utredning över ungdomsfullmäktiges användning av budgetmedel 

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ angående att hon önskar en utredning över kom-
munens kostnader och inkomster för ungdomsfullmäktiges shoppingresa till Haparanda,  
Bilaga 1/280 § av 18.12.2018. 
 
BESLUT: 
 
Initiativet överfördes för beredning till allmänna avdelningen. 
________________ 
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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: 262-264, 273-275, 279-280 
 
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: 265-272 och 276-278 
 
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: 265-272 och 276-278 
 
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: 
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. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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