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Sammanträdesdatum 
11.12.2013 

Nr 
10/2013 
Sida 
10/148 

 
 
Sammanträdestid 
 

  

Onsdagen den 11.12.2013, kl. 19.00 – 19.59 

Sammanträdesplats 
 
 

 Botnia hotel & restaurant 

Beslutande:  

 

 

 

 
Enroth, Carl-Johan 
Takkula, Monica 
Byskata, Tom  
Kolam, Marit 
Näse, Malin 
Sandström, Hans 
Wassborr, Ossian 
 
  
  
 

 

 

 

Ersättare: 

 
Slotte, Carl-Otto 
Drycksbäck, Ann-Sofi 
Norrkniivilä, Jan-Erik 
Björk-Nyman, Lilian 
Öst, Harry 
Dahlvik, Stefan 
Hagström, Elisabeth 
 
  
 

Övriga närvarande:  

 

 

 
Storbacka, Bernt 
Riippa, Bertel 
Djupsjöbacka, Michael 
Torrkulla, Tage 
Stenlund, Dan 
Fors, Johan 
Bodbacka, Kimmo 
Slotte, Bernt 
 
 
 

 
kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsens representant 
kommundirektör  
teknisk chef 
planläggare 
arbetsledare 
områdesansvarig 
fastighetsansvarig 
 

Paragrafer: 112 - 119 §. 
 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
 
Carl-Johan Enroth 

Protokollförare: 

 
 
 
Bernt Slotte 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den _____/_____ 2013 

 
 
Jan-Erik Norrkniivilä 

 

 
 
Marit Kolam 
 

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

Kronoby, den _____/_____2013 

 
 
 
Bernt Slotte, sekreterare 

 



KRONOBY KOMMUN 
Organ 
 
TEKNISKA NÄMNDEN 

KALLELSESIDA 
Utfärdat 
 
2.12.2013 

 
Sida 
 
10/149 

 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 

Torsdagen den 2.1.2014 
Kommungården  

Ordförande 

 
 
Carl-Johan Enroth 

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

 
 
Bernt Slotte,sekreterare 
 

Sammanträdestid Onsdagen den 11.12.2013, kl. 19.00  
 

Sammanträdesplats Botnia Hotel & restaurant 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
112 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
113 §. PROTOKOLLJUSTERING 
114 §. INITIATIV Initiativ om ridplan till Nedervetil; Anna Parviainen 
115 §. HYROR Hyror för Samlingshuset och tillfällig användning av övriga utrymmen. 
116 §. AVGIFTER Tekniska avdelningens avgifter för 2014 
117 §. BESLUTSFÖRTECKNING 
118 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 11.12.2013 
119 §. Övriga ärenden 
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styrelse 

Kommun- 
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112 §. 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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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

113 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Tekniska nämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Tom Byskata och Marit Kolam justerar da-
gens protokoll. 
 
BESLUT: 
 
Tekniska nämnden utsåg Jan-Erik Norrkniivilä och Marit Kolam att justera dagens protokoll. 
__________ 
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Dnr: FRITID 53/2013 
 
 
114 §. INITIATIV  Initiativ om ridplan till Nedervetil; Anna Parviainen 

Kultur- och fritidsnämnden 11.9.2013, § 69: 

Marika Åstrand, ordförande för Nedervetil Häst Vänner NHV r.f. och Linda Wikman, sekreterare för Nedervetil Häst 
Vänner NHV r.f: 

”Inom Kronoby kommun finns ett stort antal ridintresserade hästmänniskor. 
Nedervetil Häst Vänner har funnits i åtta år och under den tiden har ridsporten inom kommunen upplevt ett stort 
uppsving. Bara föreningen har ett medlemsantal på 120, förutom andra aktiva ryttare inom kommunen vilka hör till 
föreningar utanför kommunen och andra aktiva hästmänniskor vilka utövar bl a ponnyagility, westernridning, natural 
horsemanship mm. 
Utan att det finns en ridplan för allmän bruk har det inom ridsporten tagits tre FM-medaljer till kommunen under de 
sex sista åren. Dessutom har ryttare från kommunen representerat landet internationellt, för att inte tala om hur 
många olika regionmästerskap tagits under de senaste åren. I år är det första gången i kommunens historia som vi 
har en representant i dressyrlandslaget.  

Bland annat under år 2013 har vi haft en representant i finalen i Hevoshullu Power-cup (landsomfattande tävling 
där det gemensamma resultatet av dressyr och hopp räknas). Representanten (14 år) tog en 10:e plats för juniorer 
upp till 18 år. 

Ålderskalan för ryttarna är stor, då vi i år fick till kommunen en silvermedalj i regionmästerskapen för över 35-
åringar och en bronsmedalj i den kombinerade hopp-/dressyrtävlingen (deltagare från axeln Kristinestad - Seinäjoki 
- Karleby). Yngsta aktiva tävlande inom kommunen är 4 år.  

Inom kommunen finns ett flertal privatägda ridplan. Dessa är dock för små för att kunna ordnas tävlingar på. Likaså 
uppfyller de inte kriterier för säkerheten, både ryttarens och publiken, samt parkeringsutrymme finns inte.  

Tävlingar för nybörjare har kunnat ordnas på den privata ridplanen vid Forskansvägen. Risken att ordna tävlingar 
är inte bara säkerhet och parkeringsutrymme, utan även främmande hästar för med sig bakterier vilket kan leda till 
att den som i sin godhet lånar ut sin ridplan till tävlingsverksamhet, kan få veterinärkostnader för flera hundra euro 
efteråt. Dessutom blir betesmarken nertrampad. Största problemet för säkerheten är dåliga parkeringsutrymmen 
samt att få publiken avskiljd från hästområdet. Barnvagnar och hundar passar inte in bland hästarna, de hör hem-
ma på ett tryggt ställe avsedd för publiken. 

Ridplanen för allmänt bruk skulle vara till för de ridintresserade, vilka vill utöva sporten men har inte möjlighet att 
transportera hästen långa sträckor - eller transportera alls. Likaså kunde äntligen träningar för kommunens ryttare 
på alla nivåer ordnas i hemkommunen. Även tävlingar på regionnivå kunde äntligen ordnas.  

Ridplanen skulle byggas för kommunens alla ryttare, inte för en ridförening eller ett privatstall.  

Lämpligt läge för ridplanen föreslår vi i Nedervetil intill skidstugan. Då finns det möjlighet att samarbeta med SK 
Åsen om användning av skidstugan och parkeringen. 

Då kommunen tagit ställning till huruvida en ridplan kan byggas, ställer vi gärna upp och hjälper till. Föreningen har 
inte ekonomiskt möjligt att bygga en ridplan, men kan ta en del av ansvaret enligt överrenskommelse för uppehål-
landet av planen. Målet skulle vara, att ridplanen skulle vara färdig senast år 2015. Vi föreslår att det tillsätts en 
arbetsgrupp att utreda saken. 

Ifall en ridplan inte kan byggas, anser vi att ridsporten inom kommunen inte gynnas och uppsvinget som Nedervetil 
Häst Vänner, Annas Stall och Adalias ponnystall jobbat för i många år går i stöpet. 

Marika Åstrand och Linda Wikman” 

 

Marika Åstrand och Linda Wikman föreslår att det inom kommunen tillsätts en arbetsgrupp för att utreda möjlighe-
terna till uppförandet av en ridplan till Nedervetil. 
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FK:S FÖRSLAG:  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att den tillsätter en arbetsgrupp för att utreda 
möjligheterna till uppförandet av en ridplan till Nedervetil samt utse Anna Parviainen som kultur- och fritidsnämn-
dens representant i arbetsgruppen. 
 

BESLUT:  
Nämnden beslöt enligt förslaget. 
_________________ 

 
 
7.10.2013: 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Ärendet överförs till tekniska nämnden för utredning över lämplig plats för en ridplan. 
 
BESLUT: 
 
Ärendet överförs till tekniska nämnden för utredning.  
_______________  

 
 
11.12.2013: Tekniska nämnden 
 
Planläggaren samt Anna Parviainen har varit och granskat tänkbara områden i Nedervetil vilket presen-
teras som kartbilaga 1/§ 114 av den 11.12.2013. Enligt Parviainen så behöver en ridplan ha måtten ca 
60x40 m för att vara en bra ridplan. Dessutom så måste det finnas utrymme för parkering och publik.    
Kommunen skulle köpa området för att sen arrendera ut det till föreningen Nedervetil Häst Vänner som 
sätter området i skick. 
 
TEKN.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden tar del av de föreslagna platserna och väljer ut ett ställe där man för vidare diskussioner med 
markägaren samt representanter för ridsporten. Därefter förs ett förslag till markområde till kommunsty-
relsen för avgörande. 
 
BESLUT: 
 
Det område som ägs av Sten-Olof Hansén som är längst söderut på kartan Reg.nr. 18:0 föreslås 
som område för ridplan. 
__________ 
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Dnr: TEKN 80/2013 
 
 
115 §. HYROR  Hyror för Samlingshuset och tillfällig användning av övriga utrymmen. 

Hyrorna för Samlingshuset och tillfällig användning av övriga utrymmen har senast granskats i början av 
år 2011. De gällande hyrorna framgår av bilaga 1 till denna §. 
I hyrorna ingår mervärdesskatt som idag är 24 %. Vid användning av utrymmen för idrottsändamål är 
skattesatsen 10 %. 
Kultur och fritidsnämnden ansvarar för hyrorna för Idrottshallen och konditionssalarna. 
 
I praktiken har avgifterna inte någon större betydelse för våra inkomster men utgör mera en styrande 
faktor för användningen. 
 
Vårdcentren och Nedervetil servicecenter har helt tagits bort eftersom de är uthyrda åt Karleby stad och 
social och hälsovårdsnämnden som själva får bestämma om de hyr vidare. 
 
Byskolorna har från tidigare varit utanför hyresdebiteringen eftersom det ansets ha så liten betydelse och 
fungerar smidigast så. 
   
En ny sak som tillämpas från 2011 är att medborgarinstitutet skulle betala en hyra när de använder 
kommunens lokaler på samma sätt som de åt bildningsnämnden erlägger hyra för klassrum och för 
gymnastiksalar. 
MI erlägger för kurser i nämndens utrymmen (Samlingshuset, Gillestugan, Terjärv företagscenter) 
en intern hyra på 5 € per timme. 
Bokningsprogrammet som anskaffades i början av året har stegvis tagits i bruk och är nu i användning 
för idrottshallen och skolorna samt kommungården. Samlingshuset bokas med vaktmästaren men förs in 
i bokningsprogrammet. 
Av bilaga 2 framgår ett förslag till nya hyror för Samlingshuset och tillfällig användning av övriga utrym-
men. Hyrorna har förenklats och något höjts. 
För MI:s användning föreslås att priset höjes till 5,50 €/tim.  
  
T:CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden besluter att hyror för Samlingshuset och tillfällig användning av övriga utrymmen 
tillämpas enligt bilaga 2 från den 1.1.2014. För MI:s användning debiteras 5,50 €/tim från 1.1.2014. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkänns. 
__________ 
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Dnr: TEKN 81/2013 
 
 
116 §. AVGIFTER Tekniska avdelningens avgifter för 2014 

De avgifter som tillämpas av tekniska avdelningen för tjänster som ges både internt och externt har årli-
gen granskats. Avgifterna för år 2013 behandlades 12.12.2012. 
Av bilaga 1 till denna § framgår avgifterna för år 2013 och förslag till avgifter 2014. 
På interna debiteringar påföres inte mervärdesskatt. Mervärdesskatten är 24 % från 1.1.2013  
 
De interna debiteringarna faktureras och bokas in på respektive användare månadsvis. 
 
Maskintaxorna ligger på en sådan nivå att där inte behöver göras ändringar. Det är främst frågan om 
intern debitering. 
 
Timdebiteringen för arbetare och tjänstemän föreslås höjas något. Försäljning av tjänster är obetydligt. 
Det är främst frågan om bolag inom koncernen och till SoH handikappservice. 
 
Ritningskopior och laminering är det skattebelagda beloppet oförändrat och jämna belopp liksom 
adresskartor. 
Priset för rösen har höjts något eftersom anskaffningspriset stigit. 
 
Nämnden kan enligt förvaltningsstadgan själv besluta om sina avgifter. 
 
T:CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden besluter att avgifter som tillämpas 2014 sker enligt bilaga 1. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkänns. 
__________ 
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Dnr: TEKN 82/2013 
 
 
117 §. BESLUTSFÖRTECKNING 

Enligt förvaltningsstadgans 19 § bör föras separat förteckning över tjänsteinnehavares beslut. 
Förteckning över av tekniska chefen fattade beslut 1.6.2013 – 30.11.2013 angående personalfrågor fo-
gas som bilaga 1 till denna §. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Beslutsförteckningen antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkänns. 
__________ 
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118 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 11.12.2013 

- Hyresavtal för ambulansutrymmen i Nedervetil brandstation. 
- Gamla tankbilen från Nedervetil säljes 11.12 och nya bilen anländer 12.12. 
- Protokoll från byggnadskommittémöte för SVC 27.11.2013. 
- Kronoby Energiandelslag beslut om nya energipris från 1.1.2014. 
- ELY-centralen utlåtande om utvecklingsplanen för vattentjänster. 
- Kommunstyrelsens beslut om initiativ angående kommunens skog. 
- Byggnadskostnadsindex + 0,5 % i oktober. 
- Nuvarande lättoljepris 80,94 c/l. 
- Understöd att sökas inom räddningsväsendet. 
- Redovisningen av grundförbättringsprojektet för Emmesvägen har godkänts och maximalt 

bidrag utbetalas 32.542 €. 
- Byggnadsnämnden godkänt ritningar för ingångstak samt placering av reservgenerator vid 

SVC. 
- Kommunstyrelsen beslut att framlägga detaljplaneförslag för Västeråkern och Långhagen 

till allmänt påseende. 
- Kommunstyrelsen beslut om köp av tomt vid Torpvägen, Kronoby centrum. 
- Ansökan om bidrag för energisyn inlämnats 20.11.till ELY-centralen.   
- Tekn.chef informerade om Jonas Dahls skrivelse till Ely-centralens områdesansvariga om 

 den bristfälliga sandningen av skolbussrutterna. 
- Räddningsverket informerar att betalningsandel för räddningsverksamhet inte faktureras av  

 kommunerna för december månad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
119 §.  Övriga ärenden 
 
  Inga övriga ärenden förekom. 
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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: 112, 113, 114, 117, 118 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 115, 116 
 
 
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: 115, 116 
 
 
 
 
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. 
 
 


