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40 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Sammanträdets öppnande och konstaterande av laglighet och beslutförhet. 
 
BESLUT: 
 
Sammanträdet öppnades och konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
__________ 
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41 §. PROTKOLLJUSTERING 

Tekniska nämnden utser 2 st. protokolljusterare Föreslås att Marit Kolam och Malin Näse justerar da-
gens protokoll. 
 
BESLUT: 
 
Tekniska nämnden utsåg Mats Granholm och Harry Öst att justera dagens protokoll. 
__________ 
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Dnr: TEKN 30/2012 
 
 
42 §. BYGGNADER Inlösning av dispositionsrätt i Salthallen. 

Kronoby kommun övertog med köpebrev 16.12 1999 av Vägverket deras sidodepåområde i Terjärv med 
befintliga byggnader. Köpebrevet fogas som bilaga 1 till denna § . 
På området som omfattade totalt ca 1 ha fanns 3 st. byggnader: 

- En kallagerhall som VVS-Sandström inlöste inklusive markområde. 
- En barackbyggnad som tekniska och Terjärv Vatten och avlopp använt som socialutrymme 
- En Salthall/sandlagerhall vilken vägverket förbehöll sig nyttjanderätt till i 30 års tid.  

Av tomten har en del sålts till VVS-Sandström samt en del till Team Kujala Ab som även uppfört en hall 
på området. 
I årets budget har intagits ett anslag på 15.000 € i investeringsbudgeten för inlösning av dispositionsrät-
ten till hallen. 
Eftersom hallens Treviraduk börjar kräva underhåll och delvis gått sönder i vinter har med Ely-centralen 
och trafikverket underhandlats om ett minimalt pris och snabb inlösen så att vi vet att vi disponerar hallen  
och kan planera vettiga reparationsåtgärder. 
 Av bilaga 2 framgår förslag till avtal om inlösen. Avtalet innebär att vi erlägger i engångsersättning 5000 
€ för återstående besittningsrätt till hallen och markområdet under den. 
Eftersom beloppet understiger gränsen för investeringar borde kostnaderna bokas i driftsbudgeten på 
objektet.  
 
TEKN.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden godkänner att dispositionsrätten till markområdet och byggnaden på lägenheten 288-
412-23-46 inlöses för ett belopp på 5000€ och avtalet undertecknas. 
 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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Dnr: TEKN 31/2012 
 
 
43 §. BIDRAG Statsbidrag för grundförbättring av enskilda vägar 2012 

Tekniska nämnden behandlade på sitt sammanträde den 21.9.2011 förslag till vägar för vilka ansökes 
om grundförbättringsbidrag 2012. 
Inlämnades ansökan för 3 st. vägar enligt följande prioritering. 

- Djupsjöbackavägen 
- Hällholmsvägen 
- Kaitforsvägen  

På nämndens senaste sammanträde 14 mars 2012 beslöts att Hällholmsvägen prioriteras i första hand 
för bidrag 2012 eftersom vi för Djupsjöbackavägen inte skulle få bidrag godkänt för beläggningsarbeten. 
 
NTM – centralen har med beslut den 16 03 beslutit om bidrag för Hällholmsvägen enligt inlämnat kost-
nadsförslag vilket innebär totalkostnader 77.100 € inklusive mvs och bidragsprocent 50 % vilket innebär 
maximalt 38.550 € i bidrag. 
 
Bidraget betalas i 2 st. rater. Arbetet skall vara klart senast 31.10.2012. 
 
 
Kommunen/väglaget skall inom 60 dagar meddela om emottagande av bidraget och att man förbinder 
sig att svara för medel som behöves utöver beviljat bidrag. 
Skall även meddelas om bankkontonummer samt ifall arbetet utges på entreprenad. 
För projekten bör även utses arbetsledare/övervakare med tillräcklig teknisk kompetens. 
Betonas även att lagen om offentlig upphandling skall följas. 
 
Kan konstateras att avsikten är att arbetena utges på entreprenad enligt tidigare tillämpat system så att 
kommunen anskaffar fibermattor och trummor. 
Anbud inbegäres till nämndens sammanträde i maj månad. 
Till arbetsledare/övervakare kunde utses byggn.ing Daniel Lönnqvist . 
 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden meddelar att man mottar bidrag för Hällholmsvägen och meddelar övriga begärda 
uppgifter. 
 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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Dnr: TEKN 32/2012 
 
 
44 §. BYGGNADER Anbud på byggnadstekniska arbeten till servicehus. 

Nämnden godkände på mars sammanträdet huvudritningar för servicehus till Heimsjöplan samt godkän-
de principen för verkställighet. 
Leveransavtal har uppgjorts med Terihus den 26.3 och leveranspris inklusive montering är 25.410 € mvs 
0%. Leveranstid v 17-19. 
Byggnadstillstånd behandlas den 10.4 av byggnadsnämnden. 
Med anbudsförfrågan som utsänts den 16.3 har inbegärts anbud på de byggnadstekniska arbeten som 
inte ingår i elementleveransen. Anbudsförfrågan fogas som bilaga 1 till denna §. 
Anbudsförfrågan har sänts till lokala byggnadsfirmor. 
Anbudstiden har förlängts till den 5.4 varför anbud och förslag till val presenteras på sammanträdet. 
Protokoll från anbudens öppnande fogas som bilaga 2 till denna §. 
Bedömningen är att vi med det förmånligaste anbudet ligger inom projektets budgetramar. 
I investeringsbudgeten ingår anslag 60.000 € för projektet. 
Gustav Hummel anmälde jäv och deltog inte vid behandling av denna §. 
 
  
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Kaitajärvi timmerhus väljes till entreprenör för byggnadstekniska arbeten till servicehus vid Heimsjöpla-
nen . Entreprenadsumman är 17.074 € mvs 0%. 
 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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Dnr: TEKN 33/2012 
 
 
45 §. OFFERTER Byggande av lättrafikled Skullbackavägen-Granöbyvägen 

Tekniska nämnden tog den 18.1 del av fastställelsebeslutet för förlängning av lättrafikleden längs Lv 
7430 till Granöby. Nämnden tog även del av realiseringsavtalet vilket innebär att kommunen bygger och 
fungerar som byggherre för projektet. 
Den 1.2  hade överenskommits ett möte med ELY-centralens representanter där principer för arbetets 
verkställighet genomgicks. Gjordes även ett terrängbesök. 
Resultatet blev att kommunen/tekniska avdelningen har rätt fria händer att verkställa anbudsförfrågan 
och fungera som övervakare vid byggandet förutsatt att planeringen följes och tillräcklig dokumentation 
finns när projektet skall överlämnas till vägverket. 
Vägförrättningen för besittningstagande vilken beställts av ELY-centralen blir den 27.4 och efter detta är 
det möjligt att påbörja byggnadsarbetet.  
Entreprenadtiden är utsatt till påbörjande v 18 och klart 15.10.2012. 
Anbudsförfrågan med bilagor har utsänts den 16.3 till 7 st. entreprenörer. Anbudsförfrågan och entre-
prenadprogram fogas som bilaga 1 till denna §. 
Projektet beräknas ligga under gränsen för att utsättas via ” Hilma” . 
I kommunens investeringsbudget ingår anslag på 120.000 € för projektet. 
Anbudstiden utgår den 11.4 kl 13.00 varför anbuden presenteras och förslag till val ges på sammanträ-
det.   
Anbuden öppnades 12.04 och protokollfördes och öppningsprotokollet fogas som bilaga 2 till denna §. 
Kan konstateras att alla anbud ligger klart över kostnadsförslaget för projektet som enligt jordbyggnads-
index 9/10 121,8 var 140.000 €. Enligt dagens index 2/12 135,7 skulle kostnadsförslaget vara 156.000 €. 
I budgeteringen hade vi utgått ifrån att vi med lokala entreprenörer kan verkställa projektet förmånligt. 
Anbudens enhetspris har granskats och även kalkylerats med möjlighet att verkställa arbetet i egen regi. 
Tekniska avdelningen har inte resurser att verkställa projektet i egen regi och vi kommer ändå inte ner till 
budgeterat anslag. 
Eftersom projektet inte ryms inom budgeterat anslag blir det en fråga som kommunfullmäktige bör taga 
ställning till. 
Ely-centralens representant Ari Perttu har tagit del av erhållna anbud och med honom har diskuterats 
möjligheter att verkställa projektet. Att få Ely –centralen med  i finansieringen verkar omöjligt eftersom de 
redan har svårigheter med egna projekt. Enligt Ely-centralen har vi möjlighet att dela projektet på 2 år 
vilket  även vore i praktiken behov av eftersom vi får en fördröjd byggstart. 
I detta skede kan ingen entreprenör väljas men vi kunde begära att anbuden är i kraft 2 månader. 
Kommunfullmäktige har nästa sammanträde 24.05 och kommunstyrelsens beredning till detta möte sker 
07.05. 
Utgående från enhetsprisen i det förmånligaste anbudet kunde av kostnaderna flyttas ca 67.400 till nästa 
år ifall färdigställning och asfaltering sker sommaren 2013. 
Ett alternativ är givetvis att hela projektet framflyttas eller slopas helt . Vi har dock satsat i vägplanering-
en och vägplanen har blivit fastställd. Kommunfullmäktige har vid godkännande av vägplanen 
12.05.2011 förbundit sig att stå för byggnadskostnaderna dock utgående från ett kostnadsförslag på 
140.000 € varför det inte kan anses bindande desto längre. 
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T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige anhålles om att projektets 
totalkostnader får uppgå till 205.000 €. Projektet verkställes på 2 år och i budgeten 2013 intas ett anslag 
på 85.000 € för projektet. Dan Renlund väljes till entreprenör med förbehåll för att anslag beviljas. 
Anbudet bör vara i kraft 3 månader och gälla enligt ändrad tidtabell. 
 
BESLUT:  
 
Tekniska nämnden godkände förslaget efter en ingående diskussion. 
__________ 
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Dnr: TEKN 34/2012 
 
 
46 §. VÄGAR Utlåtande om Närings-, trafik- och miljöcentralens Plan för väghållningen 2012 - 

2016 

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur inom NTM centralen för Södra Österbotten har sänt sin Plan 
för väghållningen och trafiken 2012-2016  till kommunerna. 
Synpunkter på planen kan ges senast 15.6.2012. Kommunens utlåtande torde ges av kommunstyrelsen. 
Av följebrev som fogas som bilaga 1 till denna § framgår även var planen finns på webbsidorna. 
Projektförteckningen samt översiktskarta som ingår i planen fogas som bilaga 2 till denna §. 
Av projektlistan framgår att kommunal och/eller Eu finansiering är med i de flesta projekten. 
 
Kan konstateras att för Kronobys del ingår inte ett enda projekt. 
I planen 2010 ingick Stamväg 63 på avsnittet Evijärvi-Kaustby med ett anslag på 4,0 M €. 
 
I kommunens utlåtande senaste år beslöts att föra fram följande projekt: 

 
- Förlängningen av lättrafikleden på lv 7430 till Granöby tas med i programmet 2012. 
- Ett beslut på planering av Regionväg 748 utgående från alternativ 0+ borde fås detta år. 

Planeringen skulle i huvudsak bekostas av kommunen och regionen. 
- Utredning av lättare åtgärder för Stamväg 63 borde göras gemensamt med NTM-centralen  
- Planering av Lättrafikled längs lv 17959 till Hopsala görs 2013. 
- mindre trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafiksäkerhetsplanen från 2008 borde beaktas av 

NTM–centralen. 
 
Kan konstateras att verkställigheten av lättrafikleden på lv 7430 till Granöby verkställes helt av kommu-
nen. 
För planeringen av Regionväg 748 Flygfältsvägen har inte hittats möjlighet att få igång planeringen 
tillsvidare. 
Borde poängteras planeringen av Hopsala korsningen och underfart där i samband med att åtgärdsplan 
för E-8 Vasa till Uleåborg är aktuell. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden ger förslag till utlåtande utgående från ovanstående. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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47 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 12.4.2012 

- Kurs för tekniska sektorn 14 -16.4. 
- Kommunstyrelsen godkänt ändring av våningstal i kvarter 5 Nedervetil. 
- Kommunstyrelsen godkänt köp av vägområde för Fiskarholmenområdet. 
- Oljepris från St 1. Ny oljeleverantör från 1.4. 
- Kommunfullmäktige godkänt budgetändring för Söderby skola. 
- Kommunfullmäktige behandlat motion om skolornas användning som ungdomsutrymme. 
- Avtal med sopningsentreprenörer förlängts på basen av option för detta år. 
- Taklagsfest för Kronoby hälsostation hållits 27.3. 
- Entreprenadavtal undertecknat med YIT- Kiinteistötekniikka Oy angående TVC sprinkleran-

läggning. 
- Protokoll från arbetsgruppen för centralskolans möte 20.3.2012. 
- Protokoll från första mötet för arbetsgruppen för dagvårds- och förskoleutrymmen i Kronoby 

27.3.2012. 
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Dnr: TEKN 66/2011 
 
 
48 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ om lekpark-park i Nedervetil 

Elisabeth Hagström inlämnade på mötet följande initiativ: 
 
”Tekniska nämnden bör utreda och förverkliga en park, lekpark med bänkar, gungor, rutschbanor med 
mera i centrala Nedervetil, som är till för alla allt från småbarnsfamiljer till pensionärer. En lekpark-park 
är en viktig samlingsplats som främjar gemenskapen i byn. 
(Detta kunde också vara ett projekt med hembygdsföreningen och deras vision om att flytta fattiggubben 
ner till åstranden). 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Initiativet överförs till tekniska nämnden för behandling. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsen har överfört initiativ angående lekpark-park i Nedervetil till tekniska nämnden för be-
handling. 
Kan konstateras att i Nedervetil har skett rätt goda förbättringar på lekparker i anslutning till skolan och 
Solrosens daghem samt i anslutning till simstranden vid sportplan. På Klockarbacken finns en liten lek-
park mitt i planeområdet. 
Det har visat sig vara problem med skadegörelse på allmänna lekparker som verkställts av kommu-
nen/kommundelsnämnder.  
På grund av våra begränsade budgetramar kan det även vara skäl att fundera på om vi kan satsa på nya 
områden eller borde vi koncentrera oss på att hålla befintliga områden i skick. 
För att få en lokal bedömning på behovet och lämpliga platser kunde nämnden begära utlåtande av Ne-
dervetil kommundelsnämnd och hembygdsförening. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden begär utlåtande av Nedervetil kommundelsnämnd och hembygdsförening angående 
initiativet.  
 
BESLUT:  
 
Förslaget godkännes 
 
 
Utlåtanden har inkommit av Nedervetil kommundelsnämnd, bilaga 1……, och hembygdsföreningen, bi-
laga 2…… angående initiativet och de anser också att en lekpark i närheten av centrum i Nedervetil bör 
utredas vidare och att en lämplig plats hittas. En karta över de grönområden som är inritade i detaljpla-
nen finns som bilaga 3. 
Kommunen äger grönområdet vid brandstationen samt området nedanför radhusen vid Hembo mot ån. 
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Grönområdet vid brandstationen är litet, ca 400m2. Grönområdet vid Hembo, benämnd som Strandpar-
ken i detaljplanen, är stort, ca 3500m2.  
Brandstationens grönområde är lätt att göra i ordning men ”Strandparken” kräver lite mera insatser, bl.a. 
måste man bygga en 50m lång lättled från Forsvägen. 
Ett privatägt område som också kunde lämpa sig är dit man körde massorna från cykelvägen, mellan 
Murickvägen och ån. I detaljplanen är detta område inritat som jord- och skogsbruksmark. Här är det 
dock svårare för barnfamiljer att komma dit då cykelvägen är på fel sida av vägen och man måste bygga 
eventuellt ett övergångsställe. 
 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
  
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att man undersöker möjligheten att inköpa fyllnadsom-
rådet mellan Murickvägen och ån. Därefter uppgör man skisser och kostnadsförslag både på ”Strand-
parken” vid Hembo och detta område. 
 
 
BESLUT: 
 
Malin Näse föreslog att eftersom redan finns 4 lekparker i Nedervetil  bör vi inte anlägga fler, utan 
satsa på underhållet av de befintliga lekparkerna. Mats Granholm understödde Malin Näses för-
slag. Eftersom det finns två förslag företogs en omröstning,  Omröstningen företogs enligt föl-
jande: tekniska chefens förslag ja och Malin Näses förslag nej. Tekniska chefens förslag ja un-
derstöddes av  Nina Hansén. Malin Näses förslag nej understöddes av Malin Näse, Mats Gran-
holm, Harry Öst och Gustav Hummel. Carl-Johan Enroth avstod. Tekniska chefens förslag under-
stöddes av 1 st person och Malin Näses understöddes av 4 st. personer. Eftersom Malins förslag 
fick flest röster blev beslutet enligt detta. 
__________ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
49 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
 Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
 __________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunalla-
gen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 42, 44, 45 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Tekniska nämnden i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer:42, 44, 45 
 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 
den som framställer det. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till 
Marknadsdomstolen PB 116, 00131  HELSINGFORS 
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 rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den 
som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, 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 
 
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 skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-
adress 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 före besvärstidens utgång. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 
 
 


