
KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24.9.2015

Nr
6/2015
Sida
6/72

Sammanträdestid Torsdagen den 24 september 2015, kl. 18:00 - 19:15

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Albäck, Peter
Backman, Inger
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Dahlbacka, Mikaela
Dahlvik, Stefan
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan
Filppula, Seppo
Forsander, Tuula
Furubacka, Leena
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Hästö, Jan-Erik
Högnabba, Stefan
Lindgren, Hans-Erik
Lindvall, Jesper
Långbacka, Anna-Lena
Myllymäki, Tapani
Ranta, Anne-Mie
Sandström, Hans
Skullbacka, Bengt-Johan
Stenbäck, Mats
Strandvall, Göran
Svartsjö, Peter
Wassborr, Ossian
Wistbacka, Inger u 49 § från kl 18:32-

Ersättare:

Hansén Nina för Filppula

Öst, Harry för Dahlvik

Lerbacka, Markus för Hagström

Övriga närvarande:

Djupsjöbacka, Michael kommundir.

Bjon, Inger kommunsekr.

Storbacka, Bernt teknisk chef

Paragrafer: 43-49 §.

Underskrifter: Ordförande:

Hans-Erik Lindgren

Protokollförare:

Michael Djupsjöbacka 45 §

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 25 september 2015

Stefan Högnabba Hans Sandström

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 28 september 2015

Inger Bjon, kommunsekreterare



KRONOBY KOMMUN
Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSESIDA
Utfärdat

16.9.2015

Sida

6/73

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 28 september 2015
Kommungården

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Torsdagen den 24 september 2015, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

43 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
44 §. PROTOKOLLJUSTERING
45 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av tjänstebenämning för

kommunsekreteraren
46 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked från tjänst
47 §. MOTION Tapani Myllymäkis motion; införande av borgmästarmodellen
48 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
49 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.9.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

43 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 16 september
2015. Kallelsen 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 16 - 24
september 2015 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi.
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 17 september
2015.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige
beslutfört.
_________________
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Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

44 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 25.9.2015 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att utse Stefan Högnabba och Hans Sandström att justera
protokollet 25.9.2015.
__________________
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Dnr: KST 82/2015

45 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av tjänstebenämning för
kommunsekreteraren

Kst 17.8.2015 § 156:
Kommunsekr.:

Kommunens ledningsgrupp arbetar med ett förslag till revidering av kommunens förvalt-
ningsstadga, som till vissa delar har blivit föråldrad.

När tidigare kommunsekreteraren pensionerades flyttades hennes uppgifter över till perso-
nalsekreteraren och tjänsten ändrades för att motsvara tjänstebenämningen personal- och
förvaltningschef. När tjänsteinnehavaren avslutade sin anställning lediganslogs ändå kom-
munsekreterartjänsten. I annonsen nämndes att tjänsteinnehavaren handhar beredningen
och verkställigheten av ärenden som behandlas i kommunfullmäktige och styrelse och är
sekreterare i dessa organ samt i centralvalnämnden. Nämndes även, att tjänsteinnehavaren
ingår i ledningsgruppen och fungerar som ersättare för kommundirektören. Erfarenhet av
personalförvaltning räknades som merit.
Kommunsekreteraren fungerar som sektorchef för allmänna avdelningen. För att göra tjäns-
tebenämningen kongruent med övriga sektorchefers (bildningschef, ekonomichef och teknisk
chef) borde kommunsekreterarens tjänstebenämning ändras till förvaltningschef.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige ändrar kommunsekreterartjänsten till förvaltnings-
chef.

Kommunsekreteraren anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet och kommundirektören
förde protokollet under denna paragraf.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________

Kfge 24.9.2015

Kommunsekreteraren anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i salen och kommundi-
rektören förde protokollet under denna paragraf.

BESLUT:

Kommunfullmäktige ändrade kommunsekreterartjänsten till förvaltningschef.
____________________
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Dnr: KST 92/2015

46 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked från tjänst

Kst 17.8.2015 § 157:
Kommunsekr.

Kommundirektör Michael Djupsjöbacka har den 5.8.2015 skriftligt anhållit om avsked från
tjänsten som kommundirektör från och med 1 december 2015 under förutsättning att förtida
ålderspension beviljas.

Kommundirektören är vald av kommunfullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan § 45 bör beslut
om upphörande av anställning fattas enligt gällande lagstiftning. Detta innebär i detta fall att
fullmäktige formellt beviljar avskedet.

STYRELSEORDF.:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå

att kommunfullmäktige beviljar kommundirektören avsked från och med 1
december 2015 under förutsättning att förtida ålderspension beviljas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.
__________________

Kfge 24.9.2015

Kommundirektören anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i salen under behandlingen
av denna paragraf.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beviljade kommundirektören avsked från och med 1 december
2015.
_____________________
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Dnr: KST 87/2015

47 §. MOTION Tapani Myllymäkis motion; införande av borgmästarmodellen

Kst 17.8.2015
Kommunsekreteraren:
Tapani Myllymäki framförde vid fullmäktigemötet 11.6.2015 en motion skriven av Peter Albäck angå-
ende införande av "Borgmästarmodellen" i Kronoby. Syftet var "att få det politiska beslutsfattandet
med i beredningen av ärenden, klargöra gränserna mellan tjänstemannakåren och politiken och göra
prövningen av ändamålsenligheten till en uppgift för politiken".
Motionsskribentens avsikt var att utredningen skulle ske i god tid före kommundirektörens avsked i
kommunen, vilket grusades i och med dennes meddelande om pensionering redan i december inne-
varande år. Motionsskribenten önskade att utredningen skulle göras av ett antal styrelsemedlemmar
eller andra politiska beslutsfattare tillsammans med någon av kommunens ledande tjänstemän.
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte den 15.6.2015 § 140, att överföra ärendet för beredning. Det
togs inte ställning till vem eller vilka som utreder ärendet.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen utser ett lämpligt antal styrelsemedlemmar att utreda borgmästarmodellen.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att remittera ärendet för ny beredning vid allmänna kansliet. Ären-
det behandlas vid nästa styrelsemöte.
__________________

Kst 31.8.2015
Kommunsekreteraren:

Peter Albäck inlämnade i december 2007 en motsvarande motion i samma ärende. Motionen
behandlades i fullmäktige den 14 januari 2008 men föranledde inga åtgärder.

Borgmästarmodellen intogs redan 2006 i kommunallagen som ett alternativ till kommundirek-
törstjänsten. Borgmästaren skulle således ersätta kommundirektören och betona det politis-
ka ledarskapet. Borgmästaren, som väljs av kommunfullmäktige, kan väljas för högst en
mandatperiod i gången och blir då också ordförande för kommunstyrelsen.

Om tjänsten som kommundirektör är tillsatt när borgmästarens mandattid börjar, ska fullmäk-
tige besluta om att kommundirektören förflyttas till en annan tjänst eller ett avtalsförhållande
som lämpar sig för honom eller henne. En kommundirektör som förflyttas har rätt att få de
förmåner som hör till det nya anställningsförhållandet i sådan form att de inte är oförmånliga-
re än förmånerna i tjänsten som kommundirektör.

Även den nyaste versionen av Kommunallagen, 410/2015 44 § som trädde i kraft 1.5.2015
innehåller bestämmelser om borgmästarmodellen, men modellen har åtminstone i nuvarande
form inte fått någon stor spridning på kommunfältet. Endast Tammerfors och Birkala har i
Finland gått in för att välja borgmästare. Fördelen med borgmästarmodellen är att förtroendet
mäts i varje kommunalval medan största nackdelen förmodligen ligger i bristen på kontinui-
tet.

KD:S FÖRSLAG:
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Nämnd Kommun-
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fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår
att fullmäktige antecknar ovannämnda redogörelse som svar på Peter Al-

bäcks motion om införande av borgmästarmodell samt
att motionen inte föranleder åtgärder och att den härmed är besvarad.

Under diskussionen föreslog Elisabeth Hagström att en arbetsgrupp tillsätts. Förslaget fick
inget understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslagen.
___________________

Kfge 24.9.2015

Under diskussionen föreslog Tapani Myllymäki återremittering av ärendet och förslaget un-
derstöddes av Peter Albäck. Ordföranden konstaterade att det föreligger två förslag och att
omröstning görs med namnupprop så, att den som röstar på kommunstyrelsens förslag rös-
tar "ja" och den som röstar på Myllymäkis förslag röstar "nej". Avgavs 22 ja-röster, 3 nej-
röster och 1 blank-röst, totalt 26 röster enligt Bilaga 1/47 § av 24.9.2015. Kommunstyrelsens
förslag vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att anteckna kommunstyrelsens redogö-
relse som svar på motion inlämnad av Tapani Myllymäki. Kommunfullmäktige beslöt
även, att motionen inte föranleder åtgärder och att den härmed är slutbehandlad.
___________________
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48 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till fullmäktiges kännedom meddelas om följande delgivningsärende:

1) Karleby stad, Social- och hälsovårdsnämnden: Strategin för missbruks- och mentalvårds-
arbetet i kommunerna i Mellersta Österbotten och Kronoby kommun 2012- 2016/ Årsrap-
port.

2) Ordföranden berättade kort om att Bengt-Johan Skullbacka m.fl. inlämnade ett initiativ vid
styrelsens möte 14.9.2015 om att styrelsen och fullmäktigepresidiet kunde avstå från mö-
tesarvoden vid sitt styrelsemöte och därpå följande fullmäktigemöte. Arvodena skulle ges
till förmån för kvotflyktingarna i Terjärv och kanaliseras via Röda Korsets avdelning i Ter-
järv. Initiativet noterades som ett behjärtansvärt förslag och föreslogs att styrelsemed-
lemmarna kan frivilligt betala in sitt mötesarvode för 14.9.2015 till valbar Röda Kors av-
delning. Kommunfullmäktiges ordförande konstaterade att även kommunfullmäktiges
medlemmar kan göra likaledes gällande sitt mötesarvode för 24.9.2015.

BESLUT:

Ärendena antecknades för kännedom.
___________________
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49 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga brådskande ärenden.
__________________

Efter fullmäktigemötet hölls en aftonskola kring skolnätsarbetsgruppens rapport.
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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: 43-44, 48-49

Enligt 5 § 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
Besvär kan även inlämnas elektroniskt PB 204, Korsholmsesplanaden 43

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

Besvärstid
Kommunalbesvär, paragrafer 45-47 30 dagar

Protokollet är framlagt till påseende
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.
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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 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.


