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Inger Bjon, tf. kommundirektör 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.12.2015 

 
 
Sida 
8/100 

 
 
 

58 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 10 december 
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 10 - 
17.12.2015 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi. 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 11 december 
2015. 
 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades lagligen sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört. 
_______________ 
   

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

22.12.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

http://www.kronoby.fi/


KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.12.2015 

 
 
Sida 
8/101 

 
 
 

59 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården måndagen den 21 december 2015 kl. 15.00. 
 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg Peter Albäck och Inger Backman till protokolljusterare. 
_______________ 
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Dnr: KST 129/2015 
 
 
60 §.    PLANER  Godkännande av plan för barns och unga personers välfärd 2015-2019 

Kst 16.11.2015 § 242 
Tf. kommundirektören: 
Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby stad har godkänt och översänt planen för barns 
och unga personers välfärd 2015-2019; "Tid för barnet" till kommunstyrelsen och -fullmäktige 
i Kronoby för godkännande, Bilaga 1/60 § av 17.12.2015.  
 
"TID FÖR BARNET - kommunernas i Mellersta Österbotten och Kronobys kommuns väl-
färdsplan för barn och unga gjordes upp i samarbete mellan Karleby stad och affärsverket 
Peruspalveluliikelaitos Jyta. Man gjorde en enkät till intressentgrupperna och utöver det 
ställde organisationer som arbetar med barn och unga upp egna mål för främjande av välfär-
den i planområdet. Målen i planen baserar sig på ett arbete med kartläggning och hörande. 
 
Välfärdsplanens målsättning är att främja välfärden hos barn och unga och att stöda och 
utveckla barnskyddet i kommunerna. I enlighet med lagen godkänns välfärdsplanen för barn 
och unga i fulmäktige och ses över minst vart fjärde år. Planen skall beaktas när en budget 
och ekonomiplan görs upp. 
 
 
TF. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner planen för egen del och föreslår  
att  fullmäktige godkänner TID FÖR BARNET, kommunernas i Mellersta Österbot-

ten och Kronoby kommuns välfärdsplan för barn och unga 2015-2019. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_________________ 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________________ 
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Dnr: KST 122/2015 
 
 
61 §. BILDNINGSVÄSENDET   Skolnätverket 

Kst 26.10.2015 § 218: 
Bildn.nämnden 1.10.2015, 39 §: 
I årets budget för 2015 finns inskrivet under bildningssektorns ansvarsområde grundläggande utbild-
ning  ”Fullmäktige utser en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen, detta sedan kommun-
fullmäktige beslöt  enligt ovan 18.12.2014 § 68 
Bildningsnämnden behandlade ärendet 12.2.2015 9 § och diskuterade ärendet ur följande perspektiv. 
”Det är viktigt att arbetsgruppen har en bred och representativ sammansättning och ärendet behand-
las ur flera synvinklar samt i ett längre tidsperspektiv. Förankringen i fullmäktige är viktig eftersom 
fullmäktige fattar beslut  i ärendet. 
En skolnätsutredning ska helst göras utgående från ett helhetsperspektiv i kommunen med betoning 
på framtiden och gärna utmynna i ett förslag som fullmäktige behandlar. Tekniska sektorn har lovat 
bistå med en fastighetsinventering, som innehåller en analys av skolfastigheterna och investerings- 
och underhållsbehovet på sikt. Invånar- och elevantalets utveckling i kommunen bör även finnas med 
och en översikt över de nuvarande skolskjutsarna. Pedagogiska aspekter utgående från kraven i den 
nya läroplanen ska också beaktas.  Den kommunala ekonomin bör även beaktas samt kostnader per 
skola och per elev. Därtill bör en konsekvensbedömning presenteras av olika förslag. 
Arbetsgruppen bör även diskutera hörande av olika samarbetspartners, tidtabell samt utredningens 
format”. 
Kommunstyrelsen handlade ärendet 9.3.2015 79 § och beslöt 
”Kommunstyrelsen för ärendet till kommunfullmäktige och föreslår att fullmäktige tillsätter en arbets-
grupp bestående av fullmäktigeledamöter för att utreda skolnätet i kommunen. Arbetsgruppen har rätt 
att kalla intressenter och sakkunniga efter behov” 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 19.3.2015 17 § och beslöt 
” Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Nina Hansén, Karin Saarukka, Inger Backman, Jan-Erik 
Hästö, Hans-Erik Lindgren, Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tuula Forsander, Anna-Lena Långbacka 
och Peter Albäck till en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen. Hans-Erik Lindgren fungerar 
som sammankallare för gruppen. Gruppen utser ordförande bland sina medlemmar och har rätt att 
kalla intressenter och sakkunniga vid behov.” 
 
BC:S FÖRSLAG: 
Bildningsnämnden diskuterar skolnätsutredningen. 
 
BESLUT: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
________________ 
Kst 26.10.2015 
T.f. KD: 
Efter fullmäktigemötet den 24 september 2015 hölls en aftonskola angående skolnätsarbets-
gruppens resultat. Samtliga styrelse- och fullmäktigemedlemmar tilldelades rapporten från 
skolnätsarbetsgruppen i skriftlig form. Arbetsgruppens medlemmar presenterade vad som 
kommit fram vid samlingarna som hållits vid kommunens samtliga skolor för barn i årskur-
serna 1-6.  
I skolnätsarbetsgruppens rapport framkommer förtjänstfullt renoveringsbehov, statistiska 
fakta och för- och nackdelar med skolstängning 
 
Det finns flera indikatorer för att skolnätverket behöver revideras under de närmaste åren: 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

22.12.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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1.  Kommunens dåliga ekonomi, som till stor del förorsakas av minskade statsandelar. 
Det sjunkande antalet elever betyder direkt mindre statsandelar och accentueras 
av att själva enhetspriset sjunker. 

 
2.  Elevutvecklingen i kommunen visar en negativ trend. Kommunens samtliga elever i 

år kurserna 1-6 ryms in i tre skolor. 
 
3.  Bildningsverket hyr skolorna av tekniska verket. Det är inte motiverat att en alltför 

stor del av budgetmedlen går till intern hyra. Överloppsfastigheter kan avvecklas. 
 
4.  Skolorna är i stort behov av renovering och investeringar och en prioritering bör gö-

ras i fråga om vilka fastigheter som är mest ändamålsenliga för skolsektorn. Elever 
och lärare har rätt till en trygg miljö beträffande ventilation och övrig utrustning. 

 
5.  Den nya läroplanen, som träder i kraft 2016, ställer krav på skolor som är lättare att 

uppfylla i enheter med fler lärare, bl.a. mera teamarbete, fler kurser m.m. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att kommunen drar in skolan i Småbönders och flyttar eleverna till Terjärv   
 skola 1.8.2016, 
att kommunen drar in Norrby skola 1.8.2016 och flyttar eleverna till Centralskolan, 
att kommunen avyttrar obehövliga fastigheter, 
att kommunen ser över skolskjutsnätet 2017 samt 
att kommunen avvaktar med övriga åtgärder tills budgetarbetet för år 2018 inleds. 
 
 
Under diskussionen föreslår Bengt-Johan Skullbacka understödd av Hans Sandström och 
Anders Forsberg att skolan i Småbönders inte ska dras in. Susanne Hongell, understödd av 
Michaela Dahlbacka, föreslår att både skolan i Småbönders och skolan i Norrby ska finnas 
kvar. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och om-
röstningar bör verkställas. Första omröstningen föreslås ske med namnupprop där Skull-
backas förslag stöds med ett ”ja” och Hongells förslag stöds med ett ”nej” vilket godkändes. 
Vid omröstningen avgavs 2 ja-röster (Sandström, Skullbacka), 6 nej-röster (Dalvik, Dahl-
backa, Forsberg, Hagström, Hongell, Strandvall) samt en som avstod från omröstningen 
(Byggmästar). 
Ordföranden föreslog att den andra omröstningen sker med namnupprop där t.f. kommundi-
rektörens förslag stöds med ett ”ja” och Hongells förslag som vann första omröstningen med 
ett ”nej” vilket godkändes. Då vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Dalvik, Hagström, Bygg-
mästar) och 6 nej-röster (Dahlbacka, Forsberg, Hongell, Sandström, Skullbacka, Strandvall) 
beslöt kommunstyrelsen omfatta Hongells förslag. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att kommunen avyttrar obehövliga fastigheter, 
att kommunen ser över skolskjutsnätet 2017 samt 
att kommunen avvaktar med övriga åtgärder till budgetarbetet för år 2018 inleds. 
_____________________ 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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fullmäktige 
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Kfge 17.12: 
  
Behandlingen i fullmäktige inleds med att styrelsens ordförande och tf. kommundirektören 
redogör för ärendets behandling i styrelsen. Under den livliga diskussionen föreslår Elisabeth 
Hagström att en ny att-sats fogas till beslutet, enligt vilken lågstadierektorernas antal mins-
kas till tre före år 2020 med placering vid lågstadieskolorna i Kronoby centrum, Nedervetil 
centrum och Terjärv centrum. Ett enhälligt fullmäktige godkänner förslaget.  
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att kommunen avyttrar obehövliga fastigheter, 
att kommunen ser över skolskjutsnätet 2017 samt 
att kommunen avvaktar med övriga åtgärder till budgetarbetet för år 2018 

inleds och 
att lågstadierektorernas antal minskas till tre med placering i lågstadiesko-

lorna i Kronoby centrum, Nedervetil centrum och Terjärv centrum från 
och med år 2020. 

_____________________ 
 
 
Mötet ajournerades kl. 17.45. Under pausen avnjöts risgrynsgröt, kaffe och pepparkaka. 
Mötet fortsatte kl. 18.15. 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Dnr: KST 142/2015 
 
 
62 §. FASTIGHETER   Försäljning av Djupsjöbacka skola 

Kst 30.11.2015 § 255: 
Planläggaren: 
Tekniska avdelningen har haft Djupsjöbacka skolas fastighet till försäljning via Nymans fas-
tighetsbyrå under sommarperioden. Området framgår av Bilaga 1/62 § av 17.12.2015. 
 
 
På fastigheten finns en gammal skolbyggnad från år 1901, som tillbyggts senare med en 
byggnadsyta på 235 m2. På gårdsplanen finns tre uthusbyggnader; slöjdsal, uthus och ba-
stubyggnad. I kommunens  anläggningstillgångar utgör byggnadernas bokföringsvärde  
79 700 €. El- och vattenanslutningar samt fiberkabel dragen till huset finns. 
 
Timo Lassi och Niina Uusikangas har erbjudit 87 000 euro för fastigheten. Man har planer på 
att ha cateringtjänster för mindre bröllop och andra sammankomster i den gamla skolbygg-
naden. 
 
Idrottsplanen vid skolan hör inte till försäljningen, ej heller bastubyggnaden som ägs av 
Djupsjöbacka byaförening. 
 
I kommunens strategi finns omnämnt att fastigheter bör säljas om inte de längre används i 
den kommunala verksamheten. 
   
TF. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige: 
att  lägenheten Skoltomt RNr 4:45 med en areal på  2740 m2 samt ett ca 1670 m2 

stort outbrutet område av lägenheten Sjölunda RNr 69:1, båda i Kortjärvi by, 
jämte gammal skolbyggnad med dess anslutningar och två uthusbyggnader säl-
jes till Timo Lassi och Niina Uusikangas  för ett pris av 87 000 €. Bastubyggna-
den hör dock inte till köpet. Bastun ägs av Djupsjöbacka byaförening, som bör 
flytta den till annan plats.  

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Köparen står för samtliga kostnader och 
tekniska kansliet bör kontrollera om det finns restriktioner från Museiverket angående bygg-
naden. 
_______________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
________________ 
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Dnr: KST 151/2014 
 
 
63 §. MOTION  Elisabeth Hagström; fler kommunala bostadstomter i Nedervetil kommundel 

Kst 30.11.2015 § 259: 
Elisabeth Hagström m.fl. har i en motion daterad 9.10.2014 § 52 önskat att man utreder möj-
ligheten att kommunen budgeterar medel samt aktivt försöker köpa in mer mark för bostads-
tomter i Nedervetil. 
 
Planläggaren: 
I Nedervetil har kommunen följande lediga tomter: 1 tomt vid Mellangränd och 8 tomter vid 
Klockarbacka. Vid Måsabackavägen har kommunen 2 bostadstomter och 2 radhustomter. 
Under de gångna åren har kommunen sålt 1 - 2 tomter per år. Kommunen har nu påbörjat en 
revidering av detaljplanen för Nedervetil centrum. Planen kommer även att utvidgas så att 
området mellan sportplanen och Gillestugan tas med samt ett område vid Forskantsvägen. 
Vid Forskantsvägen har kommunen ett föravtal med kyrkliga samfälligheten om markköp där 
man kan inplanera ca 15 nya tomter. De privatägda obebyggda tomterna inom Nedervetil 
centrums nya planeområde uppskattas till ca 40 stycken.  
 
Översvämningsrisken är en faktor som begränsar byggnationen utmed ån. Här räknar myn-
digheterna med att en stor översvämning sker en gång per hundra år och sockelhöjderna 
skall bestämmas enligt detta. Kommunen äger ett lågt markområde invid ån vilket man har 
planer på att bebygga med 6 parhus men här är just sockelhöjdskravet ett problem.  
 
Ely-centralen beviljar inte fler undantagslov på Pelo-Forskantssidan utan kräver en planering 
på området (general- eller detaljplanering). En sådan planläggning kan påbörjas efter att 
revideringen av detaljplanen har färdigställts. 
 
Under åren 2012 och 2013 har man genom brev försökt köpa in privata tomter inom plane-
området men ingen av markägarna var intresserade av att sälja. 
 
Tekniska avdelningen anser att då detaljplanen fastställts finns det ca 28 kommunala bo-
stadstomter i Nedervetil centrum samt ca 40 privata tomter, vilket borde räcka för flera år 
framöver.  
 
TF. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att  kommunfullmäktige antecknar ovanstående redogörelse som svar på motionen 

som anses härmed besvarad. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
______________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt  i enlighet med förslaget. 
______________ 
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Dnr: KST 145/2015 
 
 
64 §.  SAMKOMMUNER     Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovården;  

utkast till grundavtal 

Kst 10.12.2015 § 271: 
T.f komm.dir.: 
Ett utkast till grundavtal för Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovården 
har uppgjorts. 
 
Den nya samkommunens namn är KPSOTE:n sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, på 
svenska Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun. 
 
Den nya samkommunens medlemskommuner är Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho, 
Toholampi, Vetil, Karleby, Kronoby och Reisjärvi. De kommuner som är avtalskommuner i 
den grundavtalsenliga samkommunen 31.12.2016 fortsätter från och med 1.1.2017 som 
samkommunens avtalskommuner. Avtalskommunerna är: Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, 
Nivala, Sievi, Ylivieska, Kinnula och Evijärvi. Det är inte möjligt att vara delmedlem i sam-
kommunen. 
 
Samkommunens uppgift är att å sina medlemskommuners vägnar ordna omfattande social- 
och hälsovårdstjänster för invånarna i sitt område på lika grunder och i enlighet med lag-
stiftningen.  
 
Samkommunen producerar tjänster i första hand i verksamhetsutrymmen som den äger 
direkt eller via det fastighetsbolag som den förvaltar, eller hyr utrymmen och fasta maskiner 
och apparater som hör till dem företrädesvis från medlemskommunerna.  
 
Samkommunen är även ett sjukvårdsdistrikt på det sätt som föreskrivs i lagen om speciali-
serad sjukvård samt ett specialomsorgsdistrikt på det sätt som föreskrivs i lagen angående 
specialomsorger om utvecklingsstörda. 
 
Tjänsterna produceras med beaktande av befolkningens behov nära klienterna och genom 
att stöda invånarnas förmåga att klara sig självständigt i vardagen. Till ansvaret för att ordna 
hör förebyggande, korrigerande, vårdande och rehabiliterande tjänster och andra social- och 
hälsovårdstjänster som en enhetlig helhet. Samkommunen producerar tjänster även för 
andra kommuner än medlemskommunerna i en omfattning som är i enlighet med lagstift-
ningen och skilda avtal. 
 
Medlemskommunerna väljer samkommunfullmäktiges medlemmar på basis av invånaran-
talet i slutet av året före kommunens val på så sätt att varje medlemskommun har en re-
presentant för varje nytt tre och en halv tusen (3 500) invånare. Varje medlem i samkom-
munfullmäktige har en (1) röst. Ifall medlemmen är jävig eller borta, övergår rösträtten till 
den personliga ersättaren. 

 

Samkommunfullmäktige väljer för sin mandatperiod en styrelse som kallas samkommunsty-
relse. Samkommunstyrelsen har elva (11) medlemmar. För varje medlem väljs en personlig 
ersättare. Alla medlemskommuner har åtminstone rätt att närvara och tala i samkommunsty-
relsen. Varje medlem i samkommunstyrelsen har en (1) röst på sammanträdet. 
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Under samkommunstyrelsen lyder svenskspråkiga sektionen som bevakar och utvecklar 
förverkligandet av tryggandet av social- och hälsovårdens tjänster särskilt i tvåspråkiga 
områden. Sektionen ger rekommendationer och utlåtanden för styrelsen för dess beslut-
fattning. Om sektionens sammansättning och uppgifter föreskrivs närmare i förvaltnings-
stadgan. 
 
Minst en gång om året ordnas regionala förhandlingar gällande verksamheten och ekono-
min mellan samkommunen och medlemskommunernas kommunledning för att säkra ägar-
styrningen och samarbetet i gränsytan. Kommunrundorna ordnas också i avtalskommuner-
na. 
 
Kostnaderna som ansvaret för verksamheten medför finansieras med den ersättning med-
lemskommunerna betalar till de delar som inte kan täckas med försäljning utanför medlems-
kommunerna, med övrig försäljning av tjänster, klientavgiftsavkastning eller bidrag och stöd 
eller andra jämförbara intäktsposter. Budgeten och ekonomiplanen för år 2017 bereds och 
godkänns år 2016 av samkommunen och godkänns av samkommunfullmäktige. 
 
De nya organen som är i enlighet med detta grundavtal väljs för perioden som börjar 
1.6.2016. Det medlemskap i organen som varit i kraft före ändringen av grundavtalet förfal-
ler. Basservicenämnden för Affärsverket för social- och hälsovård samt individsektionen 
som lyder under den fortsätter dock tills besluten om verksamheten år 2016 och bokslutet 
har godkänts.  
 
Medlemskapet i samkommunen träder i kraft, ifall inte annat bestäms, från och med början 
av följande kalenderår efter att det förnyade grundavtalet godkänts. Det är viktigt att skilja  
avgörandet gällande social- och hälsovård för de närmaste åren från självstyrelselösningen 
som torde börja först från och med år 2019. Kronoby kommun samarbetar inom social- och 
hälsovården, både när det gäller bas- och specialservicen, med Karleby och Mellersta Ös-
terbotten. Den planerade samkommunmodellen förändrar inte detta samarbete. Beslut gäl-
lande självstyrelseområde från och med år 2019 kommer Kronoby att avgöra som en sepa-
rat fråga som är oberoende av denna samkommunslösning 
 
Representanter för den politiska styrgruppen samt tjänstemän som berett social- och hälso-
vårdens produktionsorganisation för Mellersta Österbotten och närområdet informerar om 
förfarandet i Kommungården i Kronoby 26 november och kommer att hålla ytterligare ett in-
formationstillfälle i Karleby 3 december. 
 
På tjänstemannanivå har anhållits om Kommunförbundets och finansministeriets utlåtande 
över utkastet till grundavtal. Svaren på denna förfrågan är i skrivande stund oklar. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen besluter föreslå  
att kommunfullmäktige godkänner utkastet till grundavtal för Mellersta Österbottens 

samkommun för social- och hälsovården. 
 
Under diskussionen föreslog Bengt-Johan Skullbacka, understödd av Anders Forsberg, att 
ärendet bordläggs tills nästa möte så alla ska hinna bekanta sig med avtalet av vilket en ny 
version delades ut under mötet. Ordföranden konstaterade att det behövs omröstning och 
föreslog omröstning med namnupprop där de som stöder en fortsatt behandling av ärendet 
röstar med ett ”ja” och de som stöder bordläggning av ärendet till nästa möte röstar med ett 
”nej”, vilken godkändes. I omröstningen avgavs 4 ja-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, 
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Strandvall) och 5 nej-röster (Byggmästar, Skullbacka, Forsberg, Hongell, Sandström). Där-
med godkändes bordläggning av ärendet till nästa möte. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att ärendet bordläggs tills nästa möte för att alla 
ska hinna bekanta sig med det nya avtalet. 
________________ 
 
 
Kst 10.12.2015: 
 
Tf. kommundirektören ändrade sitt förslag till följande: 
 
Kommunstyrelsen besluter föreslå  
att kommunfullmäktige godkänner utkastet till grundavtal för Mellersta Österbottens  
 samkommun för social- och hälsovården enligt den finska versionen och förutsät-

ter att den svenska versionen rättas före kommunfullmäktiges beslut. 
 
Under diskussionen föreslog Bengt-Johan Skullbacka understödd av Liane Byggmästar en 
kläm till beslutsförslaget om avtal. Elisabeth Hagström understödd av Mikaela Dahlbacka 
föreslog att avtalet godkänns utan kläm. 
Efter en förhandlingspaus konstaterade ordförande att det behövs omröstning och föreslog 
omröstning med namnupprop där de som stöder tf. kommundirektörens ändrade förslag rös-
tar "ja" och de som stöder Skullbackas förslag om kläm röstar "nej" vilket godkändes.  I om-
röstningen avgavs 3 ja-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström) och 4 nej-röster (Hongell, 
Sandström, Skullbacka, Byggmästar). Därmed vann Skullbackas förslag om kläm som tillägg 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen besluter föreslå  
att kommunfullmäktige godkänner utkastet till grundavtal för Mellersta Österbottens 

samkommun för social- och hälsovården enligt den finska versionen, och förut-
sätter att den svenska versionen rättas före kommunfullmäktiges beslut. Efter 
omröstning fogades följande kläm till förslaget för kommunfullmäktige: 

 "Kronoby kommun ser bildandet av samkommunen som en tillfällig lösning för 
vårdsamarbetet för övergångsåren fram till dess att Sote reformen träder i kraft år 
2019.  Kommunen konstaterar att stora oklarheter kvarstår om förvaltnings-
reformens inverkan på regionpolitiken i övrigt.  Kronoby hör till landskapet Öster-
botten och kan inte acceptera att vårdreformen förutsätter en förflyttning till Mel-
lersta Österbotten, inte minst på språkliga grunder (Grundl § 122)". 

 
Elisabeth Hagström, Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka anmälde avvikande åsikt. 
 
Paragrafen konstaterades omedelbart justerad. 
_____________ 
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Kfge 17.12: 
 
En ny svensk version av grundavtalet har tillsänts fullmäktigeledamöterna per e-post 
17.12.2015 och en pappersversion delades ut på mötet. 
 
Under diskussionen föreslår Sixten Dalvik, understödd av bl.a. Seppo Filppula och Leena 
Furubacka, att kommunfullmäktige godkänner utkastet till grundavtal för Mellersta Österbot-
tens samkommun för social- och hälsovården. 
Bengt-Johan Skullbacka, understödd av Stefan Högnabba och Jan-Erik Hästö, stöder kom-
munstyrelsens förslag att godkänna grundavtalet och foga en kläm till beslutet. 
 
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordförande att det finns två förslag och att omröst-
ning verkställs. Han föreslår omröstning med namnupprop så att den som stöder styrelsens 
klämförslag röstar "ja" och den som stöder Dalviks beslutsförslag utan kläm röstar "nej". Om-
röstningspropositionen godkändes och omröstning företogs enligt Bilaga 1/64 § av 
17.12.2015. Vid omröstningen avgavs 15 ja-röster och 10 nej-röster. 1 röst lades ner. Där-
med beslöt kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt godkänna utkastet till grundavtal för Mellersta Österbot-
tens samkommun för social- och hälsovården enligt Bilaga 2/64 § av 17.12.2015.  
Efter omröstning beslöt fullmäktige att följande kläm fogas till beslutet: 
"Kronoby kommun ser bildandet av samkommunen som en tillfällig lösning för vård-
samarbetet för övergångsåren fram till dess att Sote reformen träder i kraft år 2019.  
Kommunen konstaterar att stora oklarheter kvarstår om förvaltnings-reformens inver-
kan på regionpolitiken i övrigt.  Kronoby hör till landskapet Österbotten och kan inte 
acceptera att vårdreformen förutsätter en förflyttning till Mellersta Österbotten, inte 
minst på språkliga grunder (Grundl § 122)". 
____________________ 
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Dnr: KST 130/2015 
 
 
65 §.    BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018    Godkännande av budget och 

ekonomiplan 

Tf ekonomichefen 
Enligt kommunallagens 65 § skall fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för 
det följande kalenderåret. Samtidigt skall fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre 
eller flera år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. Kommunfullmäktige god-
kände 11.6.2015 40 § budgetramarna per nämnd. Driftsbudgeten har nettobindning per 
nämnd inför fullmäktige, med undantag av Flyktingmottagning, Social- och hälsovård samt 
Landsbygd, vilka har nettobindning under Kommunstyrelsen samt Räddningsväsendet, som 
har nettobindning under Tekniska nämnden. För driftens planeår fanns inga nämndvisa ra-
mar. Kommunstyrelsen godkände 15.6.2015 141 § budgetdirektiv och beräkningsgrunder 
inför nämndernas budgetarbete. Då nämndernas äskanden om anslag i driftsbudgeten för 
budgetåret 2016 sammanställts, uppgick dessa till totalt 321 729 € över ramarna. Kommun-
styrelsen har behandlat budgeten och ekonomiplanen vid två läsningar och har i sitt förslag 
ökat driftens netto med 249 758 € från ramen. Kommunstyrelsens förslag är totalt 71 971 € 
lägre än vad nämnderna äskat om. Enligt förslaget till fullmäktige uppgår driftens netto för 
budgetåret 2016 till -37 749 758 €. 
 
Även för resultaträkningen 2016 har fullmäktige godkänt en ram enligt vilken resultatet upp-
går till 77 700 €. Kommunstyrelsen behandlar resultaträkningen och finansieringsdelen 
30.11.2015. För uträkningen av skatteinkomsterna och statsandelarna i budgeten 2016 har 
Kommunförbundets prognoser legat till grund. Investeringarna för kommunens del finns spe-
cificerade per projekt i investeringsdelen. Nettoinvesteringarna för år 2016 uppgår till 
2 664 965 € enligt förslag. Enligt förslaget till finansieringsdel ökar de långfristiga lånen mera 
än amorteringarna både under budget- och planeåren. 
 
KD:S FÖRSLAG:     
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
att  Kronoby kommuns budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016 – 2018 

godkänns. 
 
Under diskussionen föreslog Anders Forsberg understödd av Bengt-Johan Skullbacka att 
kravet på avkastning från Kronoby Elverk Ab ökas från 200 000 € till 300 000 € för budget-
året 2016. Ordföranden konstaterade att omröstning behövs och föreslog att de som stöder 
budgetförslagets avkastningskrav på 200 000 € röstar med ett ”ja” och de som stöder Fors-
bergs yrkan på förhöjning av avkastningskravet till 300 000 € röstar med ett ”nej”, vilket god-
kändes. I omröstningen avgavs 6 ja-röster (Byggmästar, Dalvik, Dahlbacka, Hagström, 
Sandström, Strandvall) och 3 nej-röster (Skullbacka, Forsberg, Hongell). Därmed godkändes 
avkastningskravet från Kronoby Elverk Ab i enlighet med budgetförslaget till 200 000 €. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
______________ 
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Kfge 17.12: 
 
Behandlingen i kommunfullmäktige inleddes med att kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören presenterade budgeten och styrelsens budgetarbete. Därefter följde anfö-
randen av gruppordföranden Bengt-Johan Skullbacka (SFP), Leena Furubacka (SDP), Peter 
Albäck (Centern) och Göran Strandvall (KD). 
  
Budgeten 2016 och ekonomiplanen 2016-2018 behandlades sedan i budgetboken sida för 
sida. 
 
Elisabeth Hagström föreslår under behandlingen av budgetens bindningsnivå, sid. 9, att 
driftsekonomidelens bindning är brutto på nämndnivå. Peter Albäck stöder förslaget. Sedan 
diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröstning 
bör verkställas. Han föreslår att omröstning sker med namnupprop så att den som stöder 
kommunstyrelsens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”. 
Omröstningspropositionen godkändes. Vid omröstningen gavs 22 ja-röster och 4 nej-röster, 
Bilaga 1/65 § av 17.12.2015. Kommunstyrelsens förslag vann. 
 
 
DRIFTSEKONOMIDELEN 
 
C 10  CENTRALVALNÄMNDEN 

Texter och nettoanslag godkändes enhälligt. 
 
C 15  REVISIONSNÄMNDEN 

Texter och nettoanslag godkändes enhälligt. 
 
C 20  KOMMUNSTYRELSEN 
 Allmän administration och näringsliv 

Mötet ajourneras kl. 20.40 - 20:55 för förhandlingspaus. 
Då mötet fortsätter godkänner fullmäktige efter diskussion texter och nettoan-
slag.  

 
                     Flyktingmottagning 

I textdelens stycke om målsättning för planeåren 2017-2018 ändras sista me-
ningen att lyda: Kommunfullmäktige tar årligen ställning till mottagande av nya 
flyktingar. 
Till övriga delar godkändes texter och anslag enhälligt. 

 Social- och hälsovård 
Texter och anslag godkändes enhälligt. 
Landsbygd 

                     Texter och anslag godkändes enhälligt 
 
C 40 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Kultur 
                Idrott 
 Ungdom 
 Nykterhet 

Texter och nettoanslag godkändes enhälligt 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

22.12.2015 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
17.12.2015 

 
 
Sida 
8/114 

 
 
C 50  BILDNINGSNÄMNDEN 
 Administration 
                      Småbarnspedagogik och förskola 
 Grundläggande utbildning 
 Gymnasium 
                Bibliotek  
 Medborgarinstitut 
                      Folkhögskola 
                      Specialanslag för undervisning 

Texter och nettoanslag godkändes enhälligt 
 
C 60 MILJÖNÄMNDEN 
                      Miljövård 
 Miljö- och hälsoskydd 
 Texter och anslag godkändes enhälligt. 
 
C 65 BYGGNADSNÄMNDEN 

Texter och anslag godkändes enhälligt. 
 

C 70 TEKNISKA NÄMNDEN 
          Administration 
 Byggnader 
                      Trafikleder 
                      Övriga allmänna områden 
                      Vatten-, värme och elförsörjning 
 Maskincentralen 
 Brand- och räddningsväsendet 
                     Texter och anslag godkändes enhälligt. 
 
Antecknades att härmed var alla texter och nettoanslag behandlade och godkända. 
 
 
RESULTATRÄKNING 
 
Under behandlingen av resultaträkningen beslöts följande:  
 
Skatteinkomster 
Godkändes enhälligt. 
Statsandelar 
Godkändes enhälligt. 
Ränteinkomster 
Godkändes enhälligt. 
Övriga finansiella inkomster 
Godkändes enhälligt. 
Ränteutgifter 
Godkändes enhälligt. 
Övriga finansiella utgifter 
Godkändes enhälligt. 
Årsbidrag 
Godkändes enhälligt. 
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Avskrivningar enligt plan 
På förslag av Peter Albäck beslöt kommunfullmäktige enhälligt minska värdet på avskriv-
ningar budgetåret 2016 i enlighet med 2015 års nivå, dvs. till 1 100 000 €. 
 
 
INVESTERINGSDELEN 
 
I investeringsbudgeten är bindningen per utgift och inkomst för samtliga projekt eller projekt-
grupper förutom för Markområden och byggnader samt Värdepapper, som är på nettonivå.  
 
Vid behandlingen av investeringsdelen beslöts följande: 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Mark- och vattenområden 
Gemensamma ADB-anskaffningar 
Värdepapper 
Samkommunsandelar 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
MASKINER OCH INVENTARIER 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Bildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM 
Husbyggande 
Oförutsett saneringsanslag 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
Kanslibyggnader 
Kronoby kommungård 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
Social- och hälsovårdens byggnader 
Sandbacka vårdcenter 
Terjärv vårdcenter 
Nedervetil hälsostation 
Terjärv hälsostation 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 

 
Bildningsväsendets byggnader 
Nedervetil skola 
Terjärv skola 
Skolcentrum (Ådalens skola) 
Centralskolan 
Slottebo daghem, Kronoby 
Näckrosens daghem, Terjärv 
Kvarnbo daghem, Kronoby 
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Sjöglimtens daghem, Terjärv 
Dagvårdsutrymmen i Nedervetil 
Dagvårdsutrymmen vid Söderby skola 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
Övriga byggnader 
Kronoby idrottshall 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
PUBLIK EGENDOM 
Idrottsanläggningar 
Nedervetil idrottsplan 
Terjärv idrottsplan 
Näridrottsplatser 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
Vägar 
Belagda byggnadsplanevägar 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
Vägbelysning 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
Trafiksäkerhetsprojekt 
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt. 
 
Härmed var investeringsdelen behandlad och godkänd till alla delar.  

  
FINANSIERINGSDEL 
Finansieringsdelen godkändes enhälligt. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige godkände efter diskussion och förhandlingspaus budgeten för år 
2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 enligt ovanstående behandling. 
Den godkända budgeten fogas till protokollet som Bilaga 2/65 § av 17.12.2015. 
__________ 
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66 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till fullmäktiges kännedom meddelas om följande ärende: 
 
a) Peter Albäck och Tapani Myllymäki inlämnade en motion om att låta utreda försäljnings-
värdet på det av kommunen helägda Ab Kronoby Elverk Oy och att fullmäktige därefter kun-
de ta ställning till ev. avyttring, Bilaga 1/66 § av 17.12.2015 
 
 
BESLUT: 
 
Motionen överförs till centralkansliet för beredning. 
_______________ 
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Dnr: KST 155/2015 
 

67 §.      KOMMITTÈER   Arbetsgrupp för att få kommunens ekonomi i balans 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att i brådskande ordning tillsätta en arbetsgrupp vars 
uppgift är ge förslag på hur kommunens ekonomi fås i balans. Arbetet inleds så snart som 
möjligt i januari 2016 och  målet är att i dispositionsplanen för år 2016 spara 0,72 % inom alla 
sektorer förutom social- och hälsovården. Arbetsgruppen tar ställning till centerns förslag till 
inkomsthöjningar och inbesparingar i budgeten 2016 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att presen-
tera åtgärdsförslag för att få kommunens ekonomi i balans budgetåret 2016. 
 
Arbetsgruppen består av följande medlemmar: 
 
Medlem    Ersättare 
Peter Albäck   Tapani Myllymäki 
Mikaela Dahlbacka   Leena Furubacka 
Bengt-Johan Skullbacka   Sixten Dalvik 
Stefan Högnabba   Inger Backman 
Helena Broända   Susanne Hongell 
Göran Strandvall   Mats Stenbäck 
 
Bengt-Johan Skullbacka fungerar som sammankallare för gruppen. 
 
Gruppen har rätt att kalla in sakkunniga och tjänstmän vid behov. 
____________________ 
 
 
 
 
Mötet avslutades med att ordföranden framförde ett tack till fullmäktige och personal för det 
gångna året samt en önskan om en God Rofylld Jul och ett Gott Nytt År. 
__________ 
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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: 
 
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    60 - 65, 67   30 dagar 
 
 
Besvärstiden räknas      . Protokollet är framlagt till påseende 22.12.2015 
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 beslute 
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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. 
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