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Tisdagen den 1.9.2015 
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Ordförande 
 
 
Carl-Johan Enroth 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Dan Stenlund, sekreterare 
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53 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

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

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.9.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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54 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Tekniska nämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Hans Sandström och Ossian Wassborr 
justerar dagens protokoll. 
 
BESLUT: 
 
Tekniska nämnden utsåg Monica Takkula och Ossian Wassborr att justera dagens protokoll. 
__________ 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.9.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: KST 90/2015 
 
 
55 §. RÄDDNINGSVÄSENDET    Karleby stads anhållan om utlåtande; räddningsväsendets 

budgetförslag 2016 och förslag till ekonomiplan/driftekonomi 

Karleby stad har sänt det gemensamma räddningsverkets budgetförslag till kommunerna för utlåtande. 
Budgetförslaget har behandlats i den gemensamma räddningsnämnden 16.6.2015. 
Kommunernas utlåtande inbegärs senast den 31.8.2015. 
Utlåtande begärs dels angående budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018 och investeringar 
2016 och ekonomiplan 2017-2018 för dessa. 
Som utgångspunkt för uppgörande av budgeten har lönerna höjts med 0,6 % för andra uppgifter har inte 
reserverats någon inflationsjustering utan med några undantag enligt 2015 års budget. 
De senaste årens återbetalningar har främst berott på besparningar i personalkostnader, dessa får dock 
inte användas för att täcka andra kostnader. 
Sammansällning av driftsbudgetförslag fogas som bilaga 1 till denna §. Kronobys totala betalningsandel 
skulle vara 567.215 € vilket skulle utgöra en ökning från årets budget med 1,6 %. 
Ökningen kan anses minimal men enligt kommunens ramförslag skulle vi ha ett anslag på 517.735 € 
eller 50.451 över ramförslaget. 
 
Förslag till investeringar framgår av bilaga 2 . 
Kan konstateras att jämfört med investeringar i kommunens gällande ekonomiplan är förslaget för 2016 
och 2017  enligt planen. För 2018 föreslås en total nettoinvestering på 274.000 €. 
År 2016 föreslås ett byte av granskningsbil KPO31, netto 6000  € samt år 2017 en släckningsbil KP 311 
på 240.000 till Kronoby. För år 2018 föreslås en släckningsbil KP 331 på 240.000 till Terjärv samt byte 
av manskapsbilarna KP 317 och KP 327 samt övrig utrustning. 
Till brandstationerna föreslår räddningsnämnden att kommunen skulle anskaffa effektivare generatorer 
och möjlighet till extern elförsörjning samt årliga underhållsreparationer.    
Kommunstyrelsen behandlar kommunens utlåtande den 31.8 utgående från nämndens förslag. 
 
T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Driftsbudgeten godkänns enligt förslaget . 
Förslag till investeringar 2016 och plan 2017-2018  förordas  enligt förslag till investeringar. 
Kommunen tar med i sin investeringsbudget anskaffning av nya generatorer samt möjlighet till extern 
elförsörjning under åren 2016-17. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.9.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKN 34/2015 
 
 
56 §. BUDGET Direktiv för uppgörande av budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 

Kommunstyrelsen har distribuerat direktiven för uppgörande av budgetförslaget 2016 och 
ekonomiplan 2017-2018 till nämnderna. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 11.6 § 40 behand-
lat och godkänt ramarna för driftsbudgeten 2016 samt beräkningsdirektiven för planeåren 2017 - 2018. 
Direktiven fogas som bilaga 1 till denna §. 
Driftsbudgetramen fogas som bilaga 2 till denna §. 
Enligt direktiven skall nämndernas budgetförslag inlämnas senast 25.9. På ledningsgruppen har konsta-
terats att budgetförslagen kan inlämnas inom september varför vi torde kunna behandla vårt förslag till 
driftsbudget på Tekn mötet  den 16.9. 
Förslag till kapitalbudget torde vi behandla på vårt möte 14.10.2014. 
Driftsbudgeten har fortsättningsvis nettobindning per nämnd inför fullmäktige. Årets budgetramar bygger 
som helhet  i stort på bokslutet  från 2014 och är en – 0,5 % budget totalt sett med en målsättning att 
inte det totala nettot för kommunen får överstiga 37.5 milj €. En  löneförhöjning om 0,5 % ska beaktas.  
Beträffande Tekniska nämndens hela budgetram på 731 968 € netto, är det en minskning från budgeten 
2015 med 118.171481 € eller 13,9 %. 
Budgetramen är öronmärkt på så sätt att räddningsväsendets ram är 517.735 € och för nämndens övriga 
verksamhet 214.233 € netto. 
Räddningsväsendets ram är - 17,2 % jämfört med årets dispositionsplan. Räddningsväsendets bokslut 
2014 var 507 121 €  p.g.a. av ett fördelaktigt år med mindre utryckningar. 
För nämndens övriga verksamhet är ramen - 5,0 % jämfört med årets dispositionsplan men – 50.9 % 
jämfört med bokslutet 2014. Ramen för nämndens övriga verksamhet blir svår att uppnå utan radikala 
ändringar i verksamheten om vi jämför med bokslutet 2014 och de kostnadsökningar som skett sedan 
dess. 
Minskningen i räddningsväsendets budgetram är så pass stor att de kan vara svår att förverkliga med 
normala utryckningar under budgetåret och det är farligt att underbudgetera fastän ett år innan varit för-
månligt. 
Inom den övriga verksamheten blir det nog också svårt att klara av verksamheten i nuvarande form med 
så här pass stora nedskärningar. Vi har svårt att minska på underhållsnivån. Hyror och avgifter bör 
granskas så långt det är möjligt och justeras nog årligen, men en oskälig hög höjning drabbar då andra 
sektorer i stället när de gäller hyresintäkterna. 
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 så länge verksamhet förekommer i fastigheterna. De låga el- och oljepriserna 
samt de snöfattiga vintrarna har gjort att vi haft två ganska tacksamma år för vår del. 
 
Den av kommunfullmäktige 3.10.2013  godkända strategiplanen Strategi 2020 fogas som bilaga 3 till 
denna §.  
 
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.  
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.9.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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T.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden tar del av budgetdirektiv och ramar samt strategiplanen och ger synpunkter för budgetbered-
ningsarbetet. 
Budgetförslaget behandlas på nämndens möte 14.9.2014 
 
BESLUT: 
 
Nämnden tog del av budgetdirektiven och ramarna samt strategiplanen. Diskuterades allmänt 
olika sparåtgärder. 
__________ 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.9.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKN 32/2015 
 
 
57 §. FASTIGHETER, Val av entreprenör för värme- och vattenrörssanering vid SVC 

Tekn nämnden 17.6 
I samband med saneringen av SVC skede 3 har det också uppdagats att värmerören samt vattenrören i 
källaren ligger i en kanal som tidvis är fylld av vatten vilket leder till att rören så småningom håller på att 
rosta sönder. Källaren hör inte till den pågående saneringens entreprenadområde. Planeraren som gjort 
rörplaneringen i övrigt i byggnaden uppmanade nu till snabba åtgärder förrän skadan är framme. Plane-
ringsbyrån Poly Point Ab  har nu uppgjort en plan hur man kunde dra om värmerören samt vattenled-
ningsrören. Förslaget presenterades på senaste byggnadskommittémötet för SVC. Byggnadskommittén 
föreslog att man snabbt inbegär anbud på rörsanering och att man inbegär i första hand av FVM service 
som är nuvarande rörentreprenör för saneringen av avdelning 3 samt av VVS Sandström som från tidi-
gare är bekant med huset och också till stora delar skött om vvs-underhållet i byggnaden. Anbudsförfrå-
gan har skickats ut till FVM Service samt till VVS Sandström med en önskan om att få in en offert till tek-
niska nämndens möte den 17.6 kl 19.00.  
Årets investeringsanslag för SVC går på 400.000 vilket nog kommer att gå åt och t.o.m. överskridas för 
det 3:je skedet av SVC sanering. Medel för denna rörsaneringen finns inte i årets investeringsbudget 
men om att det är en akut sak borde saneringen åtgärdas så fort som möjligt och kostnaderna skulle 
bokföras antingen på driften eller så begär man om ett tilläggsanslag eller en omdisponering av invester-
ingsanslagen för 2015. 
Hans Sandström deltog inte i behandlingen av denna paragraf. 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG. 
 
Förslaget ges på mötet när offerterna erhållits.  
Förslag att anbudstiden förlängs till 1.8 för att endast ett anbud erhållits p.g.a. den korta anbudstiden. 
 
BESLUT: 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
Inom den förlängda anbudstiden hade det inkommit 2 st. offerter för förnyande av värmesystemet  i  käl-
laren vid SVC enligt de uppdaterade ritningarna daterade den 22.6.2015. VVS Sandströms offerpris är 
55 700 € moms 0 % och FVM service offert pris 31 330, 31 €. Eftersom prisskillnaden är så pass stor har 
offerterna granskats via planeraren vid Polypoint. 
Hans Sandström deltog inte i behandlingen av denna paragraf. 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG. 
Som entreprenör för rörsaneringen vid Sandbacka vårdcenter väljs FVM Service med ett offertpris på 
31 330,21 € moms 0 %. Arbetena borde utföras inom september månad. Kostnaderna för saneringen 
kommer att belasta driften för 2015 vid SVC eftersom det inte finns reserverade medel via investeringar 
för SVC detta år. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
_________ 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.9.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKN 35/2015 
 
 
58 §. UTLÅTANDE  Österbottens förbunds uppgjorda utredning över kulturmiljöer i Kronoby 

kommun. 

Arbetet har påbörjats med att uppgöra Österbottens landskapsplan 2040. Planen utarbetas i form av en 
helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet. I det arbetet så skall flera utredningar genomföras, 
bl.a. utredning över regionalt viktiga kulturlandskap och byggda kulturmiljöer 
 
Österbottens förbund har nu påbörjat granskningen och uppdateringen av de områden i som angetts 
som "värdefulla för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården". Arbetet 
med uppdateringen av kulturmiljöerna följer statsrådets principbeslut 20.3.2014 om en Kulturmiljöstrategi 
2014-2020. 
 
Det finns en hel del kulturmiljöer av olika klassificering i kommunen. I förteckningen av byggda kulturmil-
jöer av riksintresse finns sex områden medtagna (RKY 2009). Dessa är Kronoby kyrka med omgivning, 
Torgare prästgård, Kronoby reservkompani vid Merjärv, Nedervetil kyrka, Tast by samt Terjärv kyrka och 
prästgård. Utöver detta finns ett antal områden som kunde klassas som områden med lokalt kulturhisto-
riskt värde.  
 
De utredda områdena för Kronoby kommuns del presenterades den 17 februari 2015 vid ett tjänsteman-
namöte vid Österbottens förbunds kontor i Vasa. Områdena är 15 till antalet. Några objekt tas bort och 
några har kommit till och nämnden bör ta ställning till förslaget till klassificering av dessa.  
 
 
TEKN.CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Kronoby reservkompani vid Merjärv: Kan konstateras att byggnaderna på området är i dåligt skick och 
man kan ifrågasätta möjligheten att bevara området. 
 
Många av de föreslagna kulturlandskapen är mycket stora angivna på kartan och det bör beaktas att 
områdena bör kunna utvecklas både för boende och aktivt jordbruk. Reserveringen bör ej förhindra en 
utveckling av området. 
 
Borde finnas en precisering av vad en markägare får göra och inte göra på de föreslagna områdena. 
 
De utredda områdena presenteras vid sammanträdet varefter nämnden tar ställning till de föreslagna 
klassificeringarna. 
 
BESLUT: 
 
Godkännes. 
Nämnden anser att man borde ta bort RKY-beteckningen för reservkompaniet vid Merjärv. 
__________ 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.9.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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59 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 12.8.2015 

 
 

- Protokoll från  arbetsplats- och planeringsmöten: 
21.6   Ådalens skola arbetsplatsmöte 

            16.7  Sjöglimtens Daghems arbetsplatsmöte 
17.7   Sjöglimtens Daghems arbetsplatsmöte, mottagningssyn 
28.7  SVC arbetsplatsmöte 

       
       -    Ekonomirapport per den 12.8.2015 samt prognos för investeringarnas utfall. 
       -    Val av entreprenör för  slåtter och röjning på enskilda vägar. 
       -    Byggnadskostnadsindex  i  juni. 

-    Oljeprisändringar  juni - augusti. 
-    Plan för väghållningen och trafiken 2015 - 2019. 

       
 

 
 
  
 

 

60 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden förekom. 
__________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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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: 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 57 
 
 
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 
Säbråvägen 2 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 57 
 
 
 
 
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. 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
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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. 
 
 
Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.9.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 


