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63 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 8 maj 2013. Kal-
lelsen har per post tillställts samtliga medlemmar av kommunfullmäktige och till ersättarna i 
enlighet med fullmäktiges arbetsordning. 
Kungörelsen  om  mötet  har  varit  anslagen på   kommunens  anslagstavla   under   tiden  
8-16.5.2013 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi. 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 9 maj 2013. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört. 
_____________ 
 
   

www.kronoby.fi
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64 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 17 maj 2013 kl. 15.00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg Inger Backman och Liane Byggmästar till protokolljustera-
re. 
_____________ 
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Dnr: KST 111/2013 
 
 
65 §.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD   Utvärdering av social- och hälsovårdssamarbetet för 

perioden 2009-2012 

Kst 6.5.2013 § 160: 
Kommundirektören: 
Under föregående kommunfullmäktigeperiod utvecklades värdkommunsamarbetet med Kar-
leby stad enligt de riktlinjer och beslut som fattats på nationell nivå inom den s.k. KSSR-
processen där statsmakten angett ramarna för samarbete inom social- och hälsovården och 
gällande minimikrav på ett befolkningsunderlag på 20 000 invånare för samarbetsområden.  
 
Efter fyra bokslut och de erfarenheter som finns inom samarbetsområdet är det läge att i sif-
ferbelysning ta fram uppgifter på hur de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet har ut-
fallit. I detta läge finns det inte internt material över hur kvaliteten på servicen har utvecklats. 
Men inom den s.k. Arttu-undersökningen finns material om hur Kronoby kommuns invånare 
uppfattar servicen under perioden, Bilaga 1/65 § av 16.5.2013. Dessutom har en invånaren-
kät gjorts inom Kronoby kommun med frågor om hur servicen uppfattas, Bilaga 2/65 § av 
16.5.2013. I det följande presenteras närmare statistik över kostnadsutvecklingen, vad gäller 
invånarnas uppfattning finns material om Arttu-undersökningen och den egna enkäten.  Kar-
leby stad har dessutom undersökt hur personalen inom vårdsektorn uppfattar den nya sam-
arbetssituationen.  
 
Allmänt kan för Kronoby kommuns del konstateras att kostnadsutvecklingen inom vårdsek-
torn har utvecklats i enlighet med den allmänna kostnadsutvecklingen inom sektorn. Väljer 
man som utgångspunkt år 2000 och gör en indexerad jämförelse ur 10 års perspektiv (anta-
gandet att år 2000 är lika med 100 för alla kommuner) visar Bilaga 3/65 § av 16.5.2013 att 
indexet för Kronoby kommun år 2010 är 167 medan det för Finland totalt ligger på 170. 
Värdkommunen Karlebys index är 190 dvs. värdkommunens kostnadsökning ligger relativt 
sett c. 12 % över landets ökningstakt. Det kan noteras att ökningen i Kronoby tilltog fr.o.m. 
2008 men detta har inte ett direkt samband med att samarbetsområdet då skapades. Note-
ras kan, som en jämförelse, att ökningsnivån i staden Jakobstad ligger nära riksmedeltalet. 
 
Skillnaden i utveckling baserar sig i väldigt stor utsträckning på hur användningen av specia-
liserad sjukvård har utvecklats och kostnadsnivån inom denna sektor. Av Bilaga 4/65 § av 
16.5.2013 framgår att Kronoby kommuns kostnader per invånare ligger på landsmedelnivå år 
2010 och på samma relativa nivå låg kostnaderna också år 2000. Under perioden ingår en 
fyraårsperiod 2003-2007 med sjunkande kostnaderna i reala termer och kommunen lyckades 
då också skapa en stabil ekonomisk plattform med ackumulerade överskott.  Ökningen un-
der åren 2011 och 2012 har för Kronobys del varit c. 6 % per år dvs. betydligt över den all-
männa kostnadsutvecklingen. Värdkommunen Karleby har i slutet av 10-årsperioden en 
kostnadsnivå som ligger 112 euro per invånare över landets medeltal vilket innebär c. 5,2 
miljoner euro på årsnivå för Karleby stads del. Noteras bör att Jakobstads kostnader relativt 
sett kommit närmare landets medeltal då de år 2000 låg drygt 30 % över medeltalet och år 
2010 drygt 10 % över landsmedeltalet.  
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För Kronoby kommuns del har under hela 10-årsperioden varit kännetecknande en hög grad 
av användning av primärvårdstjänster. Tyngdpunkterna i användningen framgår tydligt av 
Bilaga 5/65 § av 16.5.2013.  
I en jämförelse med landsnivå och två av landsbygdskommunerna i regionen framgår att 
Kronoby skiljer sig märkbart i användningen av primärhälsovårdstjänster. Användningen i 
Kronoby är c. 40 % högre än i Nykarleby som med ungefär samma befolkningsunderlag och 
åldersstruktur ligger närmare landsmedeltalet.  Kort kan konstateras att vårdkedjan i Kronoby 
traditionellt sett i högre grad har varit anstaltsberoende och institutionaliserad jämfört med 
landet överlag.  
 
Ny lagstiftning och nationella prioriteringar inom vårdsektorn innebär att nya vård- och boen-
deformer har utvecklats för att bättre svara mot de krav som framtiden ställer. En stabilise-
ring av läkarsituationen och utvecklande av vårdkedjan är av högsta prioritet inom samar-
betsområdet och en förutsättning för att med rimliga ekonomiska och personella resurser 
klara av framtida vårdbehov. 
 
Värdkommunavtalet med Karleby stad är en del av samarbetsformerna inom Mellersta Ös-
terbottens sjukvårdsdistrikt.  Inom distriktet finns också ett samarbetsområde kallat JYTA. 
Området administreras inom sjukvårdsdistriktet MÖCS och för jämförelsens skull kan konsta-
teras att i Kaustby och Kannus, två kommuner som är jämförbara med Kronoby, har kost-
nadsutvecklingen stigit betydligt kraftigare jämfört med Kronoby och landet i medeltal och 
utvecklingen i dessa två kommuner har inte varit positivare efter 2008, Bilaga 6/65 § av 
16.5.2013. 
 
I två figurer som kommunfullmäktige i Kronoby behandlade 14.6.2007 framgår grunderna för 
det samarbete man önskade utveckla inom samarbetsområdet.  Efter 2007 har en hel del 
lagstiftning och utvecklingsprocesser genomförts på riksnivå som inte var kända då. Som 
allmänt konstaterande kan ändå framhållas att inom de 9 områden som enligt figuren i Bilaga 
7/65 § av 16.5.2013 utgör närservice har utvecklingen varit klart positiv. Läkarsituationen är 
klart bättre än 2007/08 och mottagningarna verkar inom alla delområden och dessutom i 
förnyade utrymmen. Rådgivningen och skolhälsovården fungerar, hemvården utvecklas och 
serviceboendet är på en helt ny nivå både vad gäller kvaliteten på boendet och antalet plat-
ser. I p. 9 nämns anstaltsvård, en vårdform som inte mera finns utan har utvecklats till nya 
boendeformer i ”hemlika förhållanden” samtidigt som den medicinska nivån utvecklats på 
befintliga platser på vårdcentren. 
 
Inom socialvården har närservicen enligt Bilaga 8/65 § av 16.5.2013 utvecklats framför allt 
inom dagvården där satsningen på nya enheter är helt i kommunens händer i.o.m. att dag-
vården har överförts till Kronoby kommuns ansvarsområde och utgör en del av bildningssek-
torn. Ökningen av dagvårdsplatser under senaste fullmäktigeperiod är drygt 25 % vilket 
framgår av Bilaga 9/65 § av 16.5.2013. 
 
Nivåindelningen i kommunnivå, regionnivå och landskapsnivå är kanske inte mera aktuell 
genom det reformarbete som har gjorts och som ännu återstår. Termen som nu och i framti-
den kommer att omfatta all service inom den offentliga vården är samarbetsområde. Oklart 
är ännu samarbetsområdenas geografiska omfattning på nationell och regional nivå.  
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Av sifferuppgifter framgår klart att under de senaste fyra åren har många av de vårdformer 
som kan kallas närservice varit på en klart bättre nivå än de var år 2007/08, vilket också 
framgår av invånarenkäterna. Utvecklingens riktning och innehåll kommer också i framtiden 
att i mångt och mycket bygga på lokala initiativ och lokala beslut - också inom större helheter 
som kallas samarbetsområden. 
 
Viktigt för utvecklingen inom bägge sektorer är den starka politiska representation som Kro-
noby kommun har i den svenska sektionen som underlyder social- och hälsovårdsnämnden 
samt det faktum att fastighetsbeståndet är i kommunens ägo och att nya satsningar i anlägg-
ningar och byggnader sker genom beslut i fullmäktige i Kronoby kommun och den budget 
som där godkänns. 
 
KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen torde ta del av utvärderingen och använda materialet som underlag för 
utformanden av den strategi för kommunen som skall uppgöras för tidsperioden 2013-2020. 
Utvärdering delges kommunfullmäktige och äldre rådet. 
 
Under diskussionen konstaterades att utvärderingen kunde kompletteras med ekonomiska 
tal för 2012, Bilaga 10/65 § av 2013. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt förslaget och föreslår för fullmäktige 
att      utvärderingen antecknas för kännedom 
_____________ 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. Utvärderingen delges social- och 
hälsovårdsnämnden. 
_______________ 
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Dnr: KST 92/2013 
 
 
66 §.   TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR   Meddelande om pensionering; Kerstin Myrskog 

Kst 22.4.2013 § 150: 
Kommundirektören: 
Kommunsekreterare Kerstin Myrskog har den 20 mars skriftligt meddelat att hon kommer att 
ansöka om ålderspension från 1.8.2013 och därmed avgå från sin tjänst. 
Kommunsekreteraren är vald av kommunfullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan § 45 bör 
beslut om upphörande av anställning fattas enligt gällande lagstiftning, som i detta fall är 
anställande myndighet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen meddelar kommunfullmäktige 
att            kommunsekreterare Kerstin Myrskog avgår från sin tjänst från och med den 1 

augusti 2013. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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67 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a) Efter mötet hålls fullmäktiges aftonskola, del 2, med arbete i fyra grupper kring rubri-
kerna Image, Bildning, Infra och Vård. 

b) Elisabeth Hagström med flere inlämnade en motion om byggande av ett effektiverat 
serviceboende i Nedervetil i kommunal regi. Motionen bifogas protokollet som Bilaga 
1/67 § av 16.5.2013. 

 
 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknades. Motionen överförs till kommunstyrelsen för beredning. 
______________ 
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68 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

Inga brådskande ärenden fanns att behandla. 
_______________ 
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BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet  
 
Paragrafer: 65-66. 
 
Enligt 5 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 
nedan nämnda beslut. 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 
 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid  
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  Över beslut som fattats 
med anledning av rättelseyrkan får kommunalbesvär anföras endast av den som framställt 
rättelseyrkande. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet får kommunalbe-
svär anföras av såväl part som kommunmedlem. 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol 
    PB 204, Korsholmsesplanaden 43 
    65101  VASA 
    Fax: 02956 42 760 
    e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
 
      Besvärstid 
Kommunalbesvär, paragrafer     30 dagar 
 
 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer              dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer       dagar 
 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärshandlingarna till Vasa förvaltnings-
domstol skall inlämnas senast kl. 16.15 den dag besvärstiden går ut. 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Besvärsskrift 
 
Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall 
anges 

- det beslut i vilket ändring söks 
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 
- de grunder på vilka ändring yrkas 

 
I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan 
person har uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer 
under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. 
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 
 
Till besvärsskriften skall fogas 

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärsti-

den har börjat 
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa 

inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. 
 
Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §). 
 
 
 
 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista 
dagen före utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självstän-
dighetsdag, första maj, jul- eller midsommardagen eller helgfri lördag får besvärshandlingar-
na inlämnas första vardagen därefter. 
 
 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsända-
rens eget ansvar.  Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram un-
der besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 
 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestatio-
ner (701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift, som i förvaltningsdomsto-
len är 90 euro.  Avgift uppbärs dock inte i vissa i nämnda lag särskilt bestämda ärenden så-
som i ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ärenden som gäller offentligrättsligt tjäns-
teförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga understöd eller offentliga avgifter 
och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för ändringssökanden. 
 
 


