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Hans-Erik Lindgren

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Torsdag 24 april 2014, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

11 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
12 §. PROTOKOLLJUSTERING
13 §. BUDGET 2014 Anslag för firande av veterandagen
14 §. PLANER Program för integrationsfrämjande
15 §. FASTIGHETER Dagvårdsutrymmen i Terjärv
16 §. MOTION Peter Albäck m.fl.:s motion om ändamålsenligheten och

ekonomiska nyttan av Kronoby Elverks deltagande i Fenno-
voima kärnkraftverk

17 §. NÄMNDER Christel Viitanens anhållan om befrielse från förtroende-
uppdrag

18 §. MOTION Göran Strandvall m.fl.:s motion; upphandling av mat- och
städfunktioner

19 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Val av teknisk chef
20 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
21 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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11 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 16 april 2014. Kallelsen har
per post tillställts samtliga medlemmar av kommunfullmäktige och till ersättarna i enlighet med fullmäkti-
ges arbetsordning.

Kungörelsen om mötet har varit anslagen på kommunens anslagstavla under tiden 16 –
24.4.2014, samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi

Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 17 april 2014.

BESLUT:

Mötet förklaras lagligen sammankallat och kommunfullmäktige beslutför.
_________________________
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12 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kommungården
fredagen 25 april 2014 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Liane Byggmästar och Göran Strandvall att justera protokollet 25 april
2014 kl 15.00.
________________________
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Dnr: KST 19/2014

13 §. BUDGET 2014 Anslag för firande av veterandagen

Kst 10.3.2014 § 70:
Kommunsekreteraren:

Den nationella veterandagen firas i år för tjugoåttonde gången söndagen den 27 april. Mottot för årets
veterandag är ”Kiitollisina kohti tulevaisuutta - Tacksamma emot framtiden”. Huvudfesten ordnas i St.
Michel.
Finlands kommunförbund och den nationella huvudkommittén för veterandagen önskar att landets kom-
muner medverkar i firandet av dagen, genom att ordna olika begivenheter och evenemang.

Veteranfester har i vår kommun ordnats sedan 1989, för vilka kommunfullmäktige av sina dispositions-
medel beviljat anslag för firandet. Festen har ordnats turvis i kommundelarna. Årets fest hålls söndagen
den 27 april kl. 14.00 i Nedervetil. Festtalare är i skrivande stund oklar.

Trots att det glesnar i veteranleden ser dessa med tacksamhet att veteranfester ordnas i kommunen. De
största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och annonsering.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira veterandagen

2014.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________

Kfge 24.4.2014
Kommunsekreteraren:

Festtalare vid veteranfesten i Nedervetil 27 april 2014 är speciallärare Lisbeth Zittra.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 176/2013

14 §. PLANER Program för integrationsfrämjande

Kst 24.3.2014 82:
Kommunstyrelsen 10.3.2014
Kommundirektören:
Integrationsprogrammet, Bilaga 1/14 § av 24.4.2014, ger en tydlig och överskådlig presentation av invandringen i
Finland och av särskilt i vår region.
Invandringen är en strategisk del av regionens utvecklingsarbete och det är därför av största vikt att invandring i
alla former sker enligt de riktlinjer och målsättningar som ställs i programmet för åren 2014 – 2017.
Förvaltningen av integration är på kommunal och regional nivå inte helt utvecklad och söker sina former. Pro-
grammet ger en bas för fortsatt utveckling av förvaltningen i samarbete sektorer och kommuner emellan.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att integrationsprogrammet 2014 – 2017 godkänns. Beslutet meddelas samarbetsnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet till nästa möte.

_______________________

Kst 24.3.2014

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige
att integrationsprogrammet 2014 – 2017 godkänns. Beslutet meddelas samarbetsnämnden.
_______________________

Kfge 24.4.2014

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 50/2014

15 §. FASTIGHETER Dagvårdsutrymmen i Terjärv

Kst 24.3.2014 § 91:
Tekniska chefen och dagvårdschefen:

I årets budget ingår anslag 220 000 € för omändring av gamla biblioteket i Terjärv till dagvårdsutrymmen.
År 2013 ingick planeringsanslag 25 000 € av vilket användes endast 912 €.
Den av bildningsnämnden tillsatta planeringsgruppen har sammanträtt 4 gånger. En konditionsgransk-
ning av fastigheten har utförts.
För uppgörande av skissritningar har anlitats Byggplan Bernt Storbacka.
I dagens läge verkar eftis samt en förskolegrupp i byggnadens andra våning i 2 st. bostadslägenheter
som ytrenoverats. Biblioteket disponerade över våning 1.
Byggnaden är byggd år 1957 och har en byggnadsyta på 223 m2, våningsyta 446 m2 och en byggnads-
volym på 1780 m3. Under byggnaden finns en källare som idag används som lager och tekniskt utrym-
me.
Planeringsgruppen har konstaterat att för att få ett bra slutresultat bör renoveringen omfatta hela bygg-
naden. En hiss bör även byggas för att inte begränsa användningen.
För att möjliggöra renoveringen borde nuvarande dagvårdsverksamhet inrymmas i andra utrymmen un-
der byggnadstiden.
Planeringsgruppen har hållit ett möte 7.3 där även representanter för skolan och eftisverksamheten del-
tog.
Av protokollet framgår att man anhåller om att av årets anslag få använda 50 000 € för renovering av
nya eftisutrymmen i Terjärv skola. Renoveringen borde påbörjas under våren så att den kunde vara klar
till augusti 2014.
Skissritningar över planerade eftisutrymmen fogas som Bilaga 1a och 1b/15 § av 24.4.2014.
Planeraren har beräknat kostnadsförslaget till 51 337 €.
Utrymmena har tidigare fungerat som skolans vaktmästarbostad.
Förskoleverksamheten skulle under verksamhetsåret 2014-2015 tillfälligt ske i de renoverade utrymme-
na och eftisverksamheten i utrymmen som omdisponeras i skolan.

Skissritningar för renovering av hela gamla biblioteksbyggnaden fogas som Bilaga 2a, 2b och 2c / 15§
av 24.4.2014. Enligt skissritningarna skapas utrymmen för en förskolegrupp på ca 20 barn och en dag-
vårdsgrupp med 15 platser. Planeraren har beräknat kostnaderna för renoveringen till 291 741 €. I kost-
naderna ingår inte kostnader för gårdsplan och lekutrustning och inte heller för inventarier.
Renoveringens tidtabell planeras till september 2014 - juli 2015.
Årets budgetanslag på 220 000 € borde därmed räcka till. I budgeten för 2015 borde tas in anslag 130
000 för slutförande av renoveringen samt kostnader för gårdsplan ca 30 000 och en del inventarier.
Kommunfullmäktige borde behandla och godkänna omdisponering av anslag samt vara medveten om
anslagsbehov i 2015 års budget för projektet.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att av årets anslag får användas 50 000 € för iordningsställande av utrymmen i Terjärv skola. I in-

vesteringsbudgeten år 2015 beaktas resten av anslagsbehovet för projektet ca 160 000 €.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________

Kfge 24.4.2014

Bernt Storbacka anmälde jäv och avsade sig sin plats i fullmäktigesamlingen under denna paragraf, men
stannade kvar i rummet för att introducera fullmäktigemedlemmarna i ärendet..

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 191/2013

16 §. MOTION Peter Albäck m.fl.:s motion om ändamålsenligheten och ekonomiska nyttan
av Kronoby Elverks deltagande i Fennovoima kärnkraftverk

Kst 24.3.2014 § 93:
Kommunsekreteraren:

Peter Albäck m.fl. lämnade 14.11.2014 in en motion om ändamålsenligheten och den ekonomiska nyttan
av att gå med i Fennovoima kärnkraftverk. Därtill efterfrågade motionsställarna Kronoby elverks behov
av kommunal borgen och huruvida fullmäktige kan besluta om kommunen skall gå med i kraftverket eller
inte.

18.11.2013, § 288 antecknade kommunstyrelsen inkomna motioner till kännedom och överförde den i
denna paragraf aktuella till Kronoby elverk för beredning.

13.3.2014 inkom svaret på motionen från Kronoby elverk.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner direktionens för Kronoby elverk svar på motionen som sitt eget och beslu-
ter föreslå
att kommunfullmäktige antecknar det som svar på motionen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________

Kfge 24.4.2014

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. Motionen är därmed besvarad.
______________________
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Dnr: KST 53/2014

17 §. NÄMNDER Christel Viitanens anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Kst 7.4.2014 § 101:
Kommunsekreteraren:

Christel Viitanen har den 20.3.2014 inlämnat skriftlig anhållan om befrielse från uppdraget som ordinarie
ledamot i bildningsnämnden samt som ersättare i Terjärv kommundelsnämnd för återstående mandatpe-
riod. Ansökan motiveras med personliga och hälsoskäl.

Bildningsnämnden har för mandatperioden 2013-2016 följande sammansättning
Ordförande Jan-Erik Hästö ersättare Lisbeth Träisk
Peter Svartsjö ” Stefan Dahlvik
Anne-Mie Ranta ” Britt-Marie Skuthälla
Pekka Saajoranta ” Monica Takkula
Tuula Forsander ” Mona Ahlsved
Markus Lerbacka ” Martin Ahlskog
Eva Fredriksson-Lidsle ” Björn Gripenberg
Björn Sandbacka ” Pia Björkqvist
Christel Viitanen ” Mats Granholm

Kommunfullmäktige har därefter den 18.4.2013 (§59/2013) befriat Pekka Saajoranta från hans uppdrag
och istället utsett Marko Berg som medlem i bildningsnämnden.
För att Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppfyllas bör en kvinna väljas.

I kommundelsnämnden för Terjärv kommundel för mandatperioden är följande valda:
Helen Timgren ersättare Susanne Saitajoki
Mårten Forsander ” Dan-Anders Granvik
Sonja Kolppanen ” Erika Biskop
Inger Furu-Vidjeskog ” Matilda Svartsjö
Bengt Björk ” Helmer Ollqvist
Christian Hansson ” Christel Viitanen
Jan-Erik Norrkniivilä ” Tom Byskata

Kommunfullmäktige har därefter den 3.10.2013 (§ 80/2013) beviljat Bengt Björk befrielse från uppdraget
och utsett Helmer Ollqvist som ordinarie medlem samt Sami Holtti till hans ersättare i Terjärv kommun-
delsnämnd.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Christel Viitanen beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden och

som ersättare i Terjärv kommundelsnämnd
att kommunfullmäktige utser ny medlem i bildningsnämnden och en ny ersättare i Terjärv

kommundelsnämnd för återstående mandatperiod.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
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Kfge 24.4.2014

BESLUT:

Ärendet bordlades.
______________________
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Dnr: KST 40/2014

18 §. MOTION Göran Strandvall m.fl.:s motion; upphandling av mat- och städfunktioner

Kst 7.4.2014 § 110:
Kommundirektören:

Göran Strandvall m.fl. inlämnade på kommunfullmäktiges sammanträde 20.2.2014 en motion om förslag
på tillvägagångssätt vid upphandling av mat- och städfunktioner.

Som svar på motionen kan konstateras att kommunstyrelsen har i upphandlingen delat upp offertförfrå-
gan i 3 st. offerter för städområden och en offert för köksfunktioner. Dessutom uppmuntras anbudsgiva-
ren att söka lokala underentreprenörer och också liksom tidigare uppmärksamma användningen av loka-
la råvaror.

Under den nu gällande avtalsperioden har drygt 300 avvikelserapporter behandlats inom kommunens
uppföljningsgrupp. På fullmäktigemötet kommer behandlingen av dessa att presenteras.

Inför fullmäktigemötet 24.4.2014 kommer dessutom demonstrationer av matportioner och exempel på
städdimensioneringar att ordnas i fullmäktigesalen.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen besvaras med denna redogörelse och de demonstrationer av matportioner och städ-

dimensioneringar som den anlitade konsulten och en utomstående expert presenterar
24.4.2014.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________

Kfge 24.4.2014

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. Motionen är därmed besvarad.
_______________________
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Dnr: KST 22/2014

19 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Val av teknisk chef

Kst 7.4.2014 § 103:
Kommunsekreteraren:

Kommunfullmäktige beviljade den 20.2.2014 § 6 Tage Torrkulla avsked från hans tjänst som teknisk
chef från och med den 1 september 2014.
Tekniska chefen är vald av kommunfullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan § 37 bör beslut om anställ-
ning fattas av kommunfullmäktige.

Tjänsten som teknisk chef lediganslogs 9.3.2014 genom annons i Österbottens Tidning, Vasabladet och
Keskipohjanmaa, på kommunens officiella anslagstavla, via Arbets- och näringsbyrån och kommunens
egen webbsida. Ansökningstiden pågick till 31.3.2014 kl 15.00.
Inom ansökningstiden inkom 3 ansökningar. Fullständiga ansökningshandlingar finns till påseende vid
sammanträdet. Samtliga sökande kallas till intervju före kommunfullmäktiges möte.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att samtliga sökande kallas till en intervju v. 15 och att fullmäktiges presidium samt tekniska

nämndens ordförande biträdda av KD utför intervjun.
att bland de sökande väljs innehavare av tjänsten som teknisk chef.

Bernt Storbacka anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet.
Liane Byggmästar fungerade som ordförande för denna paragraf.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med KD:s förslag.
_______________________

Kfmge 24.4.2014

Bernt Storbacka anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i fullmäktigeförsamlingen. Liane Bygg-
mästar intog hans plats som styrelseordförande under denna paragraf.

Liane Byggmästar berättade om att kommunstyrelsen avsagt sig rätten att intervjua och ge förslag till
teknisk chef p.g.a. att en av de sökande är medlem av kommunstyrelsen. Samtliga tre sökanden kalla-
des till intervju av fullmäktiges presidium biträtt av ordförande för tekniska nämnden och kommundirektö-
ren. De sökande är :
Byskata Stefan, Terjärv
Michael Nylund, Jakobstad och
Bernt Storbacka, Terjärv
Samtliga är behöriga för tjänsten. Stefan Högnabba berättade om frågorna som ställdes och svaren som
avgavs vid intervjutillfällena. Tekniska nämndens ordförande uttalade sig till förmån för Bernt Storbacka.
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Diskuterades de sökandes språkkunskaper, jäv och möjlighet att ha eget företag vid sidan om samt till-
vägagångssättet enligt vilket de sökande har intervjuats.

Fullständiga ansökningshandlingar finns till påseende vid sammanträdet. En sammanställning av sökan-
denas meriter finns bifogad Bilaga 1/§19 av 24.4.2014.

Sedan diskussionen avslutats konstaterade kommunfullmäktiges ordförande att valet förrättas med slut-
na sedlar. Protokolljusterarna fungerar som rösträknare. Omröstningsförfarandet godkändes och valet
verkställdes. Rösträknarna granskade röstsedlarna och konstaterade att tjugo, (20) röster avgivits för
Bernt Storbacka, fyra (4) röster för Stefan Byskata, noll (0) röster för Michael Nylund och en blank röst,
totalt 25 röster.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde efter omröstning Bernt Storbacka till teknisk chef i Kronoby kommun.
________________
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20 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Nedervetil FHJ-grupp: Namninsamling 2013, 2 131 undertecknade vädjar om mera bered-
skapstid för ambulansen stationerad i Nedervetil.

b) Under mötet utdelas de förtjänsttecken som Republikens President den 6 december
2013 förlänat Nanny Christina Omars och Mårten Dan Johan Forsander på förslag av
kommunstyrelsen. Både Fru Christina Omars och controller Mårten Forsander dekoreras
med Finlands Vita Ros ordens medalj av I klass med guldkors. Kommunfullmäktiges ordfö-
rande framför kommunens gratulationer och kommunstyrelsens ordförande fäster medal-
jerna. Tillfället firas med kaffe och tårta.

c) Socialdemokratiska fullmäktigegruppen med Leena Furubacka som första undertecknare
samt Stefan Dahlvik inlämnade en motion angående undervisning av barn med specialbe-
hov i Djupsjöbacka skola (Bilaga 1/§ 20 av 24.4.2014).

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade delgivningsärendena för kännedom samt överförde motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
_____________________
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21 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga ärenden
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BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt
91 § kommunallagen inte anföras över beslutet

Paragrafer: 11-14,16-18 och 20-21

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 anled-
ning av rättelseyrkan får kommunalbesvär anföras endast av den som framställt rättelseyrkande. Om
beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet får kommunalbesvär 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: 15 och 19 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärshandlingarna till Vasa förvaltningsdomstol 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 Mark-
nadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet.
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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 be-
svärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i sa-
ken 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 besvärstiden 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, självständighetsdag, första maj, jul-
eller midsommardagen eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista
dag innan ämbetsverket stängs.

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift, som i förvaltningsdomstolen är 90 euro.
Avgift uppbärs dock inte i vissa i nämnda lag särskilt bestämda ärenden såsom i ärenden som gäller
sociala frågor inte heller i ärenden som gäller offentligrättsligt tjänsteförhållande, val, befrielse från kom-
munalskatt, statliga understöd eller offentliga avgifter och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till
förmån för ändringssökanden.


