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69 §. 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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70 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Tekniska nämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Hans Wassborr och Ossian Wassborr ju-
sterar dagens protokoll. 
 
BESLUT:  
 
Tekniska nämnden utsåg Hans Sandström och Ossian Wassborr att justera dagens protokoll. 
__________ 
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Dnr: TEKN 52/2013 
 
 
71 §. TOMTER  Anhållan om köp av tomt, Byskata. 

Daniel och Anette Byskata anhåller om köp av tomt 1 i kvarter 223 på Tallåsen, Wegeliusvägen, Krono-
by centrum. De har för avsikt att bygga ett egnahemshus under detta år.  
Avlopp och vatten är färdigt utbyggd till tomten men vägbelysning saknas ännu.  
 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden säljer åt Daniel och Anette Byskata tomt nr 1 i kv. 223 på Tallåsen bestående av ett 
ca 1470 m2 stort outbrutet område av lägenheten KOMMUNS RNr 33:76 i Överbråtö by. Dess läge 
framgår närmare av bifogad karta, bilaga 1/71 § av den 21.8.2013 . Priset är 2,90 €/m2, vilket blir 4 263 € 
för tomtmarken. Skogsbeståndets värde tillkommer enligt skild värdering. Sedvanligt köpebrev upprättas. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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Dnr: TEKN 53/2013 
 
 
72 §. BUDGET Direktiv för uppgörande av budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 

Kommunstyrelsen har distribuerat direktiven för uppgörande av budgetförslaget 2014 och 
ekonomiplan 2015-2016 till nämnderna. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 13.6 behandlat 
och godkänt ramarna för driftsbudgeten 2014 samt beräkningsdirektiven för planeåren 2015 - 2016. 
Direktiven fogas som bilaga 1 till denna §. 
Driftsbudgetramen fogas som bilaga 2 till denna §. 
Enligt direktiven skall nämndernas budgetförslag inlämnas senast 20.9. På ledningsgruppen har konsta-
terats att budgetförslagen kan inlämnas inom september varför vi torde kunna behandla vårt förslag till 
driftsbudget på Tn mötet även 25.9. 
Förslag till kapitalbudget torde vi behandla på vårt möte 9.10. 
Beträffande Tekniska nämndens budgetram på 1.200.000 € netto kan den betraktas som  orealistisk. 
Budgetramen är öronmärkt på så sätt att räddningsväsendets ram är 600.000 € och nämndens övriga 
verksamhet 600.000 € netto. 
Räddningsväsendets ram är - 2,9 % jämfört med årets dispositionsplan. 
För nämndens övriga verksamhet är ramen + 6,5 % jämfört med årets dispositionsplan men – 12 % jäm-
fört med bokslutet 2012. Ramen för nämndens övriga verksamhet blir omöjlig att uppnå om vi jämför 
med bokslutet 2012 och de kostnadsökningar som skett sedan dess. 
Minskningen i räddningsväsendets budgetram är beroende av om räddningsväsendet kan verkställa sin 
budget med utryckningar under budget. 
Vi har svårt att minska på underhållsnivån. Hyror och avgifter bör granskas så långt det är möjligt. 
Den största posten inom nämndens egen verksamhet där det är frågan om icke lagstadgat åtagande är 
underhållet av enskilda vägar. När det gäller byggnader är det främst frågan om driften och underhållet 
av fastigheterna som användes av bildningsväsendet och social och hälsovården varför vi inte där har 
möjlighet att sänka nivån. 
Den av kommunfullmäktige 25.2.2010  godkända strategiplanen Strategi 2015 fogas som bilaga 3 till 
denna §. En ny strategiplan år 2020 är under arbete men inte behandlad i fullmäktige. 
 
Alla sektorer borde ha övergripande strategiska mål med sin budget. I planen finns angivet sex huvudru-
briker för dylika mål. Under dessa bör undermål uppgöras, vilka skall utvärderas i bokslutet. 
 
Speciellt nämndens egna målsättningar i anslutning till strategiplanen borde behandlas och beaktas i 
den mån budgetramarna ger möjlighet.  
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden tager del av budgetdirektiv och ramar samt strategiplanen och ger synpunkter för budgetbe-
redningsarbetet. 
Budgetförslaget behandlas på nämndens möte 25.9. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
Budgetmötet hålles 25.9. Nämnden konstaterade att budgetramen för nämndens övriga verksam-
het är för stram. Tjänstemännen får ta fram ett realistiskt budgetförslag. 
__________ 
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Dnr: TEKN 54/2013 
 
 
73 §. RÄDDNINGSVÄSENDET   Karleby stads anhållan om utlåtande; budgetförslag 2014 och 

ekonomiplan 2015-16 för räddningsnämnden 

Karleby stad har sänt det gemensamma räddningsverkets budgetförslag till kommunerna för utlåtande. 
Budgetförslaget har behandlats i den gemensamma räddningsnämnden 26.6.2013 
Kommunernas utlåtande inbegärs till den 30.8. 
Utlåtande begärs dels angående budgeten 2014 och ekonomiplanen 2015-2016 och investeringar 
2014 och ekonomiplan 2015-2016 för dessa. 
För Kronobys del framlägges också på nytt ett förslag att man godkänner inrättande av en brandred-
skapsskötarbefattning för stationerna i Kronoby. Inrättande av befattningen beräknas inte påverka drifts-
budgetförslaget. 
Sammanställning av driftsbudgetförslag fogas som bilaga 1 till denna §. Kronobys totala betalningsandel 
skulle vara 567.122 € vilket skulle utgöra en ökning från årets budget med 1,7 %. 
Ökningen kan anses skälig. Trots detta landar vi totalt sett över vår budgetram med ca 20.000 € när 
kostnaderna för brandstationerna och övriga hyror tillkommer. 
Brandredskapsskötaren har de 2 föregående åren föreslagits som tjänst. Motiveringarna till behoven är 
oförändrade men förslaget ändrats till befattning.  
Kan konstateras att arbete torde finnas om rätt person kan hittas. Det som försvårar saken är att vi har 3 
st. stationer som ligger relativt långt från varandra. Alla kostnader för denna tjänst kommer direkt på 
kommunens andel. 
En del av de tänkta arbetsuppgifterna kunde skötas av den brandförmannatjänst som fanns när kommu-
nen övergick i det gemensamma räddningsväsendet. Tjänster som fanns vid bildandet av det gemen-
samma räddningsväsendet borde inte kunna indras. Kostnaderna för brandförmannatjänsten hänfördes 
till myndighetsutövning och fördelades. 
I dagens läge fungerar redskapsskötseln tillfredsställande genom 3 st. materialansvariga avtalsbrandkå-
rister som handhar skötseln mot timdebitering. 
 
Förslag till investeringar framgår av bilaga 2 . 
Kan konstateras att jämfört med investeringar i kommunens gällande ekonomiplan är förslaget för 2014 
och 2015 rätt lika. År 2014 föreslås istället för motorkälke en fyrhjuling med bälten. 
År 2016 föreslås anskaffning av ny släckningsbil till Kronoby för en kostnad av 220.000 €. Kunde vara 
möjligt att flytta fram denna anskaffning.  
Kommunstyrelsen behandlar kommunens utlåtande den 9.9 utgående från nämndens förslag. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby förordar inte inrättande av en beredskapsskötarbefattning men driftsbudgetförslaget kan i övrigt 
omfattas. 
Förslag till investeringar 2014 och plan 2015-2016  förordas med följande påpekande. Anskaffning av 
fyrhjuling med bälten 2014 och ny släckningsbil 2016 utredes. 
 
BESLUT: 
 
Malin Näse anmälde sig som jävig och avlägsnade sig under behandlingen av denna paragraf. 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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Dnr: TEKN 55/2013 
 
 
74 §. ANBUD PÅ VINTERUNDERHÅLLSRUTTER 

Enligt beslut på senaste sammanträde har anbudshandlingar uppgjorts gällande plogning och sandning 
av kommunens vägar. 
Meddelande om upphandling har varit inför på HILMA 5.7.2013. Annons har varit införd i ÖT och Keski-
pohjanmaa 27.7.2013 att anbudshandlingarna fås från Tekniska kansliet. Anbudshandlingarna har ut-
sänts direkt till nuvarande entreprenörer. 
Anbudsförfrågan med bilagor framgår av bilaga 1 till denna §. 
Anbudshandlingarna har uppgjorts av områdesansvarig i samråd med arbetsledaren. 
Som framgår av anbudsförfrågan är entreprenadtiden 5 år. Entreprenaden är indelad i 7 st. rutter enligt 
tidigare system. 
Anbudspriser gäller för säsongen 2013/14 och binds till index för anläggningsmaskiner 2010=100 och 
2013/06 index som är 112,1. Prisjustering görs årligen i augusti enligt juni index. 
Enligt anbudsförfrågan utgås ifrån att entreprenörerna förfogar över egen lämplig utrustning. 
Pris kan ges skilt på kommunens plogar och spridare. 
Dejoureringsersättning erlägges inte utan den skall ingå i timpriset. Av anbudsförfrågan framgår även 
poängsättning som tillämpas vid bedömning av anbuden. 
Anbudstiden utgick den 12.8 kl 16.00 och inom utsatt tid hade inlämnats 10 st. anbud. 
Anbuden öppnades och protokollfördes den 13.8. Öppningsprotokollet fogas som bilaga 2 till denna §. 
Prisnivån har stigit men bör beaktas att dejoureringen ingår och entreprenörerna skall ha egen utrustning 
och svara för dess underhåll. 
Områdesansvarig och arbetsledaren har med anbudsgivarna kontrollerat och genomgått anbuden och 
på basen av detta ges följande förslag till val av entreprenörer för de olika rutterna. Rutt 4 och 5 bytes 
mellan entreprenörerna. 
 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
På basen av poängsättning av anbuden föreslås att följande entreprenörer väljes: 
Rutt nr 1.  Ab Dan Renlund 
Rutt nr 2.  Ab Dan Renlund 
Rutt nr 3  Erik Lybäck 
Rutt nr 4  Huldén & Björk 
Rutt nr 5  J Backfält Trading 
Rutt nr 6  Ab Dan Renlund 
Rutt nr 7  Bernt Karlström 
 
 
BESLUT: 
 
Fröslaget godkännes. 
__________ 
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Dnr: TEKN 56/2013 
 
 
75 §. ANBUD på plogar och sandspridare 

Skilt pris inbegärdes på de plogar och sandspridare som kommunen äger. Av bilaga 1 till denna § fram-
går erhållna pris. Huldén och söner har meddelat att de är intresserade att köpa utrustning även om de 
inte får någon underhållsrutt. Tjänstemännens bedömning är att utrustningen säljes på basen av anbu-
den men 1 st. plog kunde kvarlämnas som säkerhet. 
 
 
T:CHEF:S FÖRSLAG: 
 
På basen av anbuden på utrustning föreslås att den säljes enligt följande: 
Plog 2   H Huldén & Söner Ab     500 € 
Plog 3   Ab Dan Renlund   2500 € 
Plog 4   Kainberg & Huldén Öb  1300 € 
Plog 5  Ab Dan Renlund    700 € 
Plog 6  Mikael Björk        400 € 
Spridare 1      H Huldén & Söner Ab     800 € 
Spridare 2            - ” -       300 € 
 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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76 §. DELGIVNINGSÄRENDEN  21.8 .2013 

- Bostaden vid Centralskolan omändrats till utrymmen för förskolegrupp och tagits i bruk 
- 13.8. 
- Avtal om rätt till röjning av frisiktsområde vid Ranivägens anslutning från LV 7430. 
- Kommunfullmäktige beslut om köp av grönområde vid Storåvägen i Kronoby centrum. 
- Österbottens biogas meddelar om emottagning av slam från fettavskiljare. 
- Kommunstyrelsen valt entreprenörer för Kvarnbo daghem 24.6. 
- Entreprenadavtal undertecknats 3.7 för Kvarnbo daghem. 
- Avtal om rivning av torkbyggnaden vid Biskops har inte kunnat tecknas med vald entrepre-

nör. 
- Revisionsnämndens utvärderingsberättelse har sänts nämnderna till kännedom. 
- Kultur och Fritidsnämnden har omfattat förslag till anläggande av RC-bana vid Verners 

park. 
- Reserveringen av tomt nr 2 i kv. 114 vid Pelostranden har uppsagts. Tomten är ledig. 
- Byggnadskostnadsindex juni + 0,9 %. 
- Hyresavtal för Bamsebo dagvårdsutrymmen på Idrottsvägen 5 har förlängts med 2 år. 
- Hyresavtal med Ihalainen Oy Pasi Ihalainen har tecknats för Meiker fastigheten. Ihalainen 

har övertagit affärsverksamheten för Krono Järn i fastigheten. 
- Nuvarande lättoljepris 79,60 c/l. 
- Informationsmöte om kontroll av nedlagda avstjälpningsplatser. 
- Elevutrymmet vid Ådalens skola åtgärdat under sommaren. 
- Ibruktagningssyn flygel 1A vid SVC. 
- Vägbelysning kommer att byggas på Rv-8 avsnittet LV 7497 till Karleby gräns. 
- Jan Käld inlett arbetet som fastighetsskötare vid skolcentrum 5.8. 
- Avtal med T:mi Teijo Selkelä om skötsel av Idrottshallen har tecknats för tiden 1.8.2013- 

31.7.2014. 
- Bokföringsrapport per 14.8. netto 56,89. 
- B-J Skullbacka initiativ om utredande av försäljning av kommunens skog. 
- Överläggning med Ely-centralen angående planering av vägprojekt. 

 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
TEKNISKA NÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
21.08.2013 

 
 
Sida 
6/99 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.9.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: TEKN 57/2013 
 
 
77 §. PLANERING Dagvårdsutrymmen i Terjärv 

Planering av gamla biblioteket i Terjärv till dagvårdsutrymmen borde påbörjas. I årets budget ingår ett 
anslag på 25.000 € för planering. För planeåret 2014 finns 200.000 € reserverat för omändring av de 
gamla biblioteksutrymmena till dagvårdsutrymmen samt  iståndsättning av lekplan och staket. Renove-
ringen borde utföras under vintern/våren 2014 så att verksamheten i de nya utrymmena kunde inledas i 
augusti 2014. 
Bildningsnämnden kommer på sitt möte 29.8 att utse en planeringsgrupp för projektet. 
Bildningschefens förslag är att Tekniska nämnden kunde utse 2 st. representanter. 
 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden utser fastighetsansvarig Bernt Slotte samt en nämndmedlem till medlemmar i planeringsgrup-
pen. 
 
BESLUT: 
 
Tekniska nämnden utsåg Bernt Slotte och Hans Sandström till medlemmar i planeringsgruppen. 
__________ 
 
 
 
 
 
 
78 §. 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: 69, 70, 72, 73, 76, 77 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 71, 74, 75 
 
 
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: 71, 74, 75 
 
 
 
 
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. 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
TEKNISKA NÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
21.08.2013 

 
 
Sida 
6/101 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.9.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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. 
 
 


