
 KRONOBY KOMMUN 
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TEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
17.8.2016 

Nr 
6/2016 
Sida 
6/69 

 
 
Sammanträdestid 
 

  
Onsdagen den 17.8.2016, kl.19.00 - 21.00 

Sammanträdesplats 
 
 

 Emmes Retreat i Nedervetil 

Beslutande:  
 

 

 
 
Enroth, Carl-Johan 
Takkula, Monica 
Byskata, Tom  
Kolam, Marit 
Åminne, 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:  

 

 

 
Byggmästar, Liane 
Ollqvist, Helmer 
Brännkärr, Malin 
Storbacka, Bernt 
Stenlund, Dan 
Kultalahti, Patrik 
Bodbacka, Kimmo 
Slotte, Bernt 
 
 
 

 
kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsens representant 
t.f. kommundirektör 
teknisk chef 
planläggare 
arbetsledare 
områdesansvarig 
fastighetsansvarig 
 

Paragrafer: 48 -  55 §. 
 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
 
Carl-Johan Enroth 

Protokollförare: 

 
 
 
Dan Stenlund 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den _____/_____ 2016 

 
 
Marit Kolam 

 

 
 
Harry Öst 
 

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

Kronoby, den _____/_____ 2016 

 
 
 
Dan Stenlund, sekreterare 

 



KRONOBY KOMMUN 
Organ 
 
TEKNISKA NÄMNDEN 

KALLELSESIDA 
Utfärdat 
11.8.2016 

 
Sida 
 
6/70 

 
Sammanträdestid Onsdagen den 17.8.2016, kl. 19.00  

 
Sammanträdesplats Emmes Retreat i Nedervetil 

 
Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
48 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
49 §. PROTKILLJUSTERARE 
50 §. BUDGET Direktiv för uppgörande av budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 
51 §. RÄDDNINGSVÄSENDET   Karleby stads anhållan om utlåtande; räddningsverkets 

budget år 2017 och ekonomiplan 2018-19 
52 §. PLANER  Inkomna anmärkningar till planeutkast för revidering av Nedervetil detaljplan. 
53 §. PLANER  Bemötanden av utkastskedets inlämnade utlåtanden från myndigheter och 

nämnder för revideringen av Terjärv detaljplan. 
54 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
55 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 
Torsdagen den 1.9. 2016 
Kommungården  
Ordförande 
 
 
Carl-Johan Enroth 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 
 
 
Dan Stenlund, sekreterare 
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48 §. 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 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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49 §. PROTKILLJUSTERARE 

Tekniska nämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Marit Kolam och Malin Åminne justerar 
dagens protokoll. 

BESLUT: 
 
Tekniska nämnden utsåg Marit Kolam  och Harry Öst att justera dagens protokoll. 
__________ 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKN 27/2016 
 
 
50 §. BUDGET Direktiv för uppgörande av budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 

Kommunstyrelsen har distribuerat direktiven för uppgörande av budgetförslaget 2017 och 
ekonomiplan 2018-2019 till nämnderna. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 16.6 § 41 behand-
lat och godkänt ramarna för driftsbudgeten 2017 samt beräkningsdirektiven för planeåren 2018 - 2019. 
Direktiven fogas som bilaga 1 till denna §. 
Driftsbudgetramen fogas som bilaga 2 till denna §. 
Enligt direktiven skall nämndernas budgetförslag inlämnas senast fre 23.9. varför vi torde kunna behand-
la vårt förslag till driftsbudget på tekniska nämndens  möte  den 21.9. 
Förslag till kapitalbudget torde vi behandla på vårt möte 19.10.2016. 
Driftsbudgeten har fortsättningsvis nettobindning per nämnd inför fullmäktige. Årets budgetramar bygger 
som helhet  i stort på bokslutet  från 2015 och är en 0,0 % budget totalt sett med en målsättning att inte 
det totala nettot för kommunen får överstiga 37,75 milj. €. Inga löneförhöjningar för 2017 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 648.311 € och för nämndens övriga 
verksamhet 175.324 € netto. 
Räddningsväsendets ram är + 20 000 jämfört med årets dispositionsplan. Räddningsväsendets bokslut 
2015 var 509 240 €  p.g.a. av ett fördelaktigt år med mindre utryckningar än normalt, vilket har räddat 
nämnden totalt sätt. 
För nämndens övriga verksamhet har  ramen skurits ner med 55 813 € jämfört med årets budget och 
dispositionsplanen för 2017. Om man jämför bokslutet 2015 och ramen för 2017 så är det en förändring 
på hela 192 812 € för tekniska nämndens övriga verksamhet. 
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 varför den största delen av nedskärningarna är tänkt ska ske där genom 
en omprioritering av skötseldirektiven samt införande av snöplogningsavgifter för enskilda gårdsvägar. 
 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 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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TEKN.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden tar del av budgetdirektiv och ramar samt strategiplanen och ger synpunkter för budgetbered-
ningsarbetet. 
Budgetförslaget behandlas på nämndens möte 21.9.2016. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden tog del av budgetdirektiven och diskuterade budgetarbetet. 
_________ 
 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: KST 86/2016 
 
 
51 §. RÄDDNINGSVÄSENDET   Karleby stads anhållan om utlåtande; räddnings-

verkets budget år 2017 och   ekonomiplan 2018-19 

 
Karleby stad har sänt det gemensamma räddningsverkets budgetförslag till kommunerna för utlåtande. 
Budgetförslaget har behandlats i den gemensamma räddningsnämnden 14.6.2016. 
Kommunernas utlåtande inbegärs senast den 31.8.2016. 
Utlåtande begärs dels angående budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 samt  investeringar 
2017 och ekonomiplan 2018-2019 för dessa. 
Som utgångspunkt för uppgörande av budgeten har inga lönejusteringar gjorts. Nettoutgifterna för myn-
dighetsverksamheten har ökats med 4,8 %. De senaste årens återbetalningar har främst berott på be-
sparningar i personalkostnader p.g.a. mindre utryckningar, dessa får dock inte användas för att täcka 
andra kostnader. 
 Sammansällning av driftsbudgetförslag fogas som bilaga 1 till denna §. Kronobys totala betalningsandel 
skulle vara 574.558  € vilket skulle utgöra en ökning från årets budget med 1,3 %. 
Den totala ramen för räddningsväsendet inklusive den egna andelen är 648 311 €  eller totalt 20 000 € 
över årets budget. Medeltalet för räddningsväsendets totala budget de fem senaste åren har varit 
501 034 €. 
 
Förslag till investeringar framgår av bilaga 2 . 
För 2017 föreslår räddningsväsendet inga investeringar. ITC investeringar samt övrig utrustning som 
tidigare fanns med i planen för 2017  har framflyttats till 2018. 
År 2018 föreslås ett byte av manskapsbil KP 317 och KP 327, netto 7000  € vardera samt  en släck-
ningsbil KP 311 på 240.000 € till Kronoby. För år 2019 föreslås en släckningsbil KP 331 på 240.000 € till 
Terjärv samt byte av servicebil KP 329, netto 6 000 €. 
 
 Kommunstyrelsen behandlar kommunens utlåtande den 31.8 utgående från nämndens förslag. 
 
TEKN.CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden uppmanar räddningsväsendet att se över driftsbudgeten att bättre överstämma den 
verkliga förbrukningen från de fem senaste åren. 
 
Förslag till investeringar 2017 och plan 2018-2019 förordas enligt räddningsväsendets förslag till inve-
steringar. 
  
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKN 28/2016 
 
 
52 §. PLANER  Inkomna anmärkningar till planeutkast för revidering av Nedervetil detaljplan. 

Planläggaren: 
Ett första planeutkast har uppgjorts för revidering och utvidgning av Nedervetil detaljplan och utkastet 
har varit till påseende under tiden 1.6-30.6.2016. Den gamla detaljplanen är från 1992 och alla ändringar 
som har gjorts samlas nu i denna revidering.  
Revideringen omfattar hela Nedervetil centrum samt Salobackaområdet. En utvidgning av planeområdet 
har skett vid Gillestugan och Forskantsområdet. Industriområdet vid Salobacka har också utvidgats lite 
norrut. Utvidgningsarbetet har resulterat i att det till detaljplaneområdet har anvisats 49 tomter för boen-
de och sex tomter för industriverksamhet. Av tomterna för boende är 25 tomter bebyggda. Utvidgnings-
arbetet har således resulterat i 24 obebyggda bostadstomter.  
Planeområdets areal är ca 146 ha. En naturinventering och en inventering av gamla byggnader har upp-
gjorts. Inom området påträffades både flygekorre och nordisk fladdermus. Flygekorrarnas boplatser och 
förekomstområden har beaktats i planeringen. I byggnadsinventeringen har man dokumenterat 28 st.  
områden med gamla byggnader. Av dessa så har en stor del fått en skyddsbeteckning. 
 
De inkomna anmärkningarna samt förslag till bemötande framgår av bilaga 1. 
Det är kommunens planläggare samt planläggarna från konsultbyrån Ramboll som gjort sina kommenta-
rer över de inkomna anmärkningarna. 
(Planekartan + planebeteckningar och beskrivningen skickas på e-post åt ledamöterna) 
 
Planeringen fortsätter sedan så att planen justeras till vissa delar och därefter begärs utlåtanden av 
myndigheterna samt nämnderna. Sedan uppgörs ett slutligt planeförslag som sätts till påseende i 30 
dagar och behandlingen fortsätter därefter till kommunstyrelsen och slutligen till fullmäktige som skall 
godkänna den färdiga planen.  
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Nämnden tar del av planeförslaget och ger synpunkter för den fortsatta planeringen. 
Nämnden godkänner ändringsförslagen enligt bilaga 1. 
Planen justeras och utlåtanden begärs av myndigheterna samt nämnderna. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKN 29/2016 
 
 
53 §. PLANER  Bemötanden av utkastskedets inlämnade utlåtanden från myndigheter och nämnder 

för revideringen av Terjärv detaljplan. 

Planläggaren: 
Tekniska nämnden behandlade den 16.9.2015 den respons som markägarna gett över planeutkastet 
samt konsultens bemötande till dem. Planen justerades och man begärde utlåtande av myndigheter och 
nämnder. 
Utlåtanden har kommit från NTM-centralen, Österbottens museum, Österbottens förbund, byggnads-
nämnden och miljönämnden. Tekniska nämnden gav sitt utlåtande i samband med mötet 16.9.2015.  
Planläggarna från konsultbyrån Ramboll har tillsammans med kommunens planläggare nu gått igenom 
de inkomna utlåtandena och ett bemötande över utlåtandena finns som bilaga 1/§ 53 av den 17.8.2016. 
 
Planeringen fortsätter sedan så att planen justeras till vissa delar och ett slutligt planeförslag uppgörs 
som sätts till påseende i 30 dagar och behandlingen av planen förs därefter till kommunstyrelsen och 
slutligen till fullmäktige som skall godkänna den färdiga planen.  
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Nämnden godkänner de bemötanden av utlåtandena som framgår av bilaga 1/§ 53 av den 17.8.2016. 
Planekartan och planebeskrivningen justeras och sätts därefter till offentligt påseende för allmänheten i 
30 dagar. 
Myndigheter och nämnder har då också möjlighet att ge sitt utlåtande över den korrigerade planen. 
 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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54 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

 
 
• Protokoll från  arbetsplats-  och planeringsmöten 

- Ådalens skolas arbetsplatsmöte  30.6, 10.8 
- Solrosens daghem    30.6 

 
• Bokföringsrapport  jan - juli  2016 
• Nedervetil hälsostations planering 
• Byggnadskostnadsindex maj - juni 2016 
 
 

       
 
  
 

 

 

 

55 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

                      Inga övriga ärenden förekom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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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 91 § kommunalla-
gen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 
89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 
 
 
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 omprövningsbegäran. 
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är 
 
Tekniska nämnden i Kronoby kommun 
Säbråvägen 2 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 
 
 
 
 
Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Omprövningens innehåll 
 
Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran 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 116, 00131  HELSINGFORS 
Paragrafer: 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet. 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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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 kommunalbesvär en-
dast 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 kom-
munen. 
 
Besvärsmyndighet är:                Vasa förvaltningsdomstol 
                 PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
                 Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
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 lag om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändrings-
sökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 
Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

1.9.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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