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

Carola Stolpe-Fagernäs, tf. ekonomichef

Sammanträdestid Torsdagen den 12 november 2015, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

50 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
51 §. PROTOKOLLJUSTERING
52 §. BUDGET 2015 Anhållan om omdisponering och tilläggsanslag för

investeringsanslag
53 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2016
54 §. SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten år 2016
55 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Val av kommundirektör
56 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
57 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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50 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 4 november 2015. Kal-
lelsen har per post tillställts samtliga medlemmar av kommunfullmäktige och till ersättarna i enlig-
het med fullmäktiges arbetsordning.
Kungörelsen om mötet har varit anslagen på kommunens anslagstavla under tiden 4 - 12 novem-
ber 2015 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi.
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 5 november 2015.

BESLUT:

Ordförande förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige be-
slutfört.
_______________
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51 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kommun-
gården fredagen den 13 november 2015 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att utse Bengt-Johan Skullbacka och Göran Strandvall till proto-
kolljusterare.
_______________
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Dnr: KST 114/2015

52 §. BUDGET 2015 Anhållan om omdisponering och tilläggsanslag för investeringsanslag

Kst 12.10.2015 § 205:
Tekniska chefen:

Tekniska avdelningen anhåller om omdisponering och tilläggsanslag för 2015 års investeringsbud-
geten enligt Bilaga 1/52 § av 12.11.2015. Det totala tilläggsanslaget efter omdisponeringarna är
415 000 €.

Omdisponering av oanvända medel i budgeten 2015 till andra investeringar :
- Räddningsväsendets investeringar, signal- och ledningsutrustning 38 000 €
- Oförutsett saneringsanslag 24 200 €
- Nedervetil hälsostation, planering 80 000 €
- Näridrottsplatser 2 000 €
- Trafiksäkerhetsprojekt 29 800 €

Totalt 174 000 €

Tilläggsanslag till investeringar för budgeten 2015:
- Sandbacka vårdcenter, sprinklers, syrgasanläggning osv 64 000 €
- Terjärv hälsostation, tak och ventilation 20 000 €
- Ådalens skola 386 000 €
- Sjöglimtens daghem, isolering, köksinredning osv 75 000 €
- Kvarnbo daghem 11 500 €
- Solrosens daghem, grunden 30 000 €
- Nedervetil idrottsplan 2 500 €

Totalt 589 000 €

Det största tilläggsanslagsbehovet på 386 000 € är för renoveringen av Ådalens skola för att kunna
fortsätta med de arbeten som är på gång enligt entreprenaderna och ska vara klara till sista okto-
ber. Renoveringen bör fortsätta till årets slut för att inte får ett uppehåll i arbeten, som ändå borde
fortsätta också hela nästa år för att få den färdigställd.

Ett annat projekt som är i behov av tilläggsanslag är Sandbacka Vårdcenter där skede 3 nu är fär-
digställt och skulle vara i behov av 64 000 € i tilläggsanslag. De största utökade utgifterna hänför
sig från utbyggnaden av sprinklers, syrgasanläggningen på bäddavdelningen samt byte av galvan-
vattenrör och radiatorer.

Sjöglimtens daghem skulle vara i behov av ett tilläggsanslag på 75 000 € för i år. För 2014 under-
skreds budgeten med 35 000 € främst p.g.a. en senare byggstart. Överskridningarna hänför sig
från byte av radiatorer, byte av isoleringen i ytterväggen, vilket inte var budgeterat samt extra kost-
nader för köksinredningen och anläggningen av lekpark med nytt staket och belysning.

För Terjärv hälsostation skulle behövas 20 000 € till för renoveringen av tak och ventilation. Venti-
lationen blev dyrare än planerat. För den invändiga ytsaneringen räcker inte medlen till och här får
man återkomma i nästa års investeringsbudget.
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För tillbyggnaden av Solrosens daghem har det använts ca 28 000 € för planeringen. Vid kon-
traktsuppgörande går det åt ca 30 000 € och för att man ska få klart grunden på det här året borde
man få ca 30 000 € till. Byggstart i månadsskiftet okt/nov. I årets investeringsanslag fanns det ett
anslag på 50 000 €.

För räddningsväsendets investeringar har förnyande av signal- och ledningsutrustning flyttats till
nästa år och i stället har man kompletterat utrustningar som var tänkt för 2016. Tekniska sektorn
har också flyttat fram sina investeringar gällande utrustningar och härav en underskridning på totalt
38 000 €. För övriga poster är det endast fråga om mindre över- och underskridningar.

För Nedervetil hälsostation har det använts endast medel för undersökningar och möten och här
kommer det att gå att flytta över ett anslag på 80 000 € på övriga investeringar. Planeringen av en
ny hälsostation fortsätter när tomtfrågan lösts och planeringsanslag reserverats i nästa års budget.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen omfattar förslaget till omdisponering och tilläggsanslag enligt bilagan och före-
slår för fullmäktige
att det godkänns.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt omfatta förslaget till omdisponering och tilläggsanslag
enligt Bilaga 1/52 § av 12.11.2015.
__________________
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Dnr: KST 124/2015

53 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2016

Kst 26.10.2015 § 219:
Tf ekonomichefen:

Inkomstskattesatsen för skatteåret 2016 ska meddelas Skatteförvaltningen senast måndagen 16
november 2015. Om en kommun inte har meddelat inom den utsatta tiden används skattesatsen
för år 2015 vid förskottsuppbörden 2016. Inkomstskattesatsen ska anges med en fjärdedels pro-
cents noggrannhet. Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren 1994 – 1997 varit 19 %,
för åren 1998 – 2013 19,5 %, år 2014 20 % och år 2015 20,75 %.

Budgetförslaget för år 2016 som framläggs för behandling utgår från en oförändrad skatteprocent-
sats på 20,75 %.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunens skattesats för år 2016 fastställs till 20,75 %.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt godkänna förslaget.
_______________
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Dnr: KST 125/2015

54 §. SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten år 2016

Kst 26.10.2015 § 220:
Tf ekonomichefen:

Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäktige årligen
på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de i lagen fastställda pro-
centgränserna samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighets-
skatteprocentsatserna för skatteåret 2016 ska meddelas Skatteförvaltningen senast måndagen
den 16 november 2015.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2016 enligt

följande (oförändrat från år 2015):
- Allmän fastighetsskattesats 0,90 %
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 %
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bo-
- städer 1,15 %
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00 %
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 %
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 %

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt godkänna förslaget.
________________
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Dnr: KST 93/2015

55 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Val av kommundirektör

Kst 2.11.2015 § 234:
T.f. ekonomichefen

Nuvarande kommundirektör avslutar sin anställning i kommunen 30.11.2015.

Kommundirektörstjänsten har varit lediganslagen i Österbottens tidning, Vasabladet, Hufvudstads-
bladet, Keskipohjanmaa och Kuntarekry samt på kommunens hemsida, att sökas senast 9.9.2015.

Enligt annonsen framhölls att kommunen söker en person med lämplig högskoleexamen eller mot-
svarande och som har kännedom om offentlig förvaltning, ekonomi och planering. Det förutsattes
utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska.
Av den som utses till kommundirektör, krävdes vidare en person som fortsätter att utveckla kom-
munen och vill satsa på marknadsföring och näringslivsfrågor och har god samarbets- och ledar-
förmåga.

Tjänsten har sökts av politices magister/rättsnotarie Malin Brännkärr, teologie magister/ pedogie
magister Greger Englund, politices magister Fredrik Näse, MBA/VD Catarina Silvander, maskinin-
genjör Leif Svartsjö och politices magister Michael Östman. Catarina Silvander har därefter skrift-
ligt, den 1.10.2015 återtagit sin ansökan.

Kommunstyrelsen beslöt 17.8.2015 utse fullmäktiges och styrelsens presidier till en arbetsgrupp
som har handhaft rekryteringsprocessen. Kommunstyrelsen beslöt på arbetsgruppens förslag, att
lämplighetstesta två av de sökande: Malin Brännkärr och Fredrik Näse.

Den 26 oktober 2015 har samtliga kvarvarande sökande varit kallade till intervju i närvaro av kom-
munstyrelse, kommunfullmäktigemedlemmar och ledningsgruppen.

Den 26 oktober 2015 meddelade Kronoby förvaltningschef Inger Bjon på begäran att hon står till
förfogande vid valet av kommundirektör i Kronoby kommun.

Noteras att samtliga ansökningshandlingar och testresultat finns tillgängliga vid mötet.

Om val av kommundirektör står i kommunallagen § 24 mom1. och 3 (29.6.2006/578) följande:
Kommunens förvaltning, ekonomi och övrig verksamhet leds av en kommundirektör eller borgmästare som
är underställd kommunstyrelsen. Kommundirektören eller borgmästaren väljs av fullmäktige. Kommundirek-
tören står i tjänsteförhållande till kommunen och borgmästaren är förtroendevald i kommunen.
---
Har ingen i valet av kommundirektör eller borgmästare fått över hälften av de avgivna rösterna förrättas nytt
val mellan de två som har fått flest röster. Den som i detta val har fått flest röster blir vald.
---

I lagen om kommunala tjänsteinnehavare § 5 Anställning i tjänsteförhållande (11.4.2003/304) sägs:
I ett tjänsteförhållande som har varit offentligt ledigförklarat kan anställas endast en person som skriftligen
har sökt det före ansökningstidens utgång och då uppfyller behörighetsvillkoren. Till ansökan skall fogas en
utredning över sökandens behörighet. Till tjänsten som kommundirektör och i enlighet med fullmäktiges be-
slut kan även antas en person som inte har sökt tjänsten om han eller hon samtycker därtill och förutsatt att
hans eller hennes behörighet har utretts.
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STYRELSEORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser kommundirektör i tillsvidare anställning med en prövotid på

6 månader.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt med förslaget.
_______________

Tf kommundirektör Inger Bjon anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet för resten av mötet.

Paragrafen justerades omedelbart.
________________________

Kfge 12.11.2015:

En sammanställning över de sökande har på förhand tillställts fullmäktigeledamöterna, Bilaga 1/55
§ av 12.11.2015. De fullständiga ansökningshandlingarna fanns tillgängliga på mötet.

Tf kommundirektör Inger Bjon anmälde jäv och avlägsnade sig från fullmäktigesalen.

Kommunfullmäktiges ordförande inledde kommunfullmäktiges behandling av ärendet med att re-
dogöra för styrelsens och rekryteringsgruppens arbete. Under diskussionen föreslog Carl-Johan
Enroth att Inger Bjon, som gett sitt samtycke, väljs till kommundirektör. Elisabeth Hagström och
Leena Furubacka understödde förslaget.

Sedan diskussionen avslutats konstaterade kommunfullmäktiges ordförande att valet förrättas med
slutna sedlar bland de sex kandidaterna. Mötets protokolljusterare fungerar som rösträknare. Om-
röstningsförfarandet godkändes och valet verkställdes. Rösträknarna granskade röstsedlarna och
konstaterade att Inger Bjon fått 11 röster, Fredrik Näse 3 röster och Malin Brännkärr 13 röster. Då
ingen kandidat fick hälften av de avgivna rösterna verkställdes en andra röstningsomgång. I andra
röstningsomgången fick Inger Bjon 11 röster och Malin Brännkärr 16 röster.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde efter omröstning politices magister/rättsnotarie Malin Brännkärr
till kommundirektör i Kronoby kommun. Kommundirektören anställs i tillsvidare anställning
med en prövotid på 6 månader.
_______________
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56 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till fullmäktiges kännedom meddelas om följande ärenden:

a) Peter Albäck m.fl. inlämnade en motion om regler för bidrag till företag och föreningar och om ett
återtagande av fullmäktiges beslut 20.2.2015 § 3, Bilaga 1/56 § av 12.11.2015.

BESLUT:

Fullmäktige beslöt överföra motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_______________
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57 §. 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 kommunalbesvär
enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet

Paragrafer:

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämn-
da 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 rättelseyr-
kande. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet får kommunalbesvär anföras av
såväl part som kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol
Besvär kan även inlämnas elektroniskt PB 204, Korsholmsesplanaden 43

65101 VASA
Fax: 02956 42 760
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvärstid
Kommunalbesvär, paragrafer : 52 - 55 30 dagar

Protokollet är framlagt till påseende 16.11.2015.
Besvärstiden räknas från 17.11.2015 och sista inlämningsdag för besvär är 16.12.2015.

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
Marknadsdomstolen, 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
- ändringssökandens namn, yrke och boningsort och postadress
- 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

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 tele-
fonnummer 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 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 da-
gen 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 besvärs-
tidens 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 kommunalskatt, statliga understöd eller offentliga avgifter och om förvaltningsdom-
stolen ändrar beslutet till förmån för ändringssökanden.


