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tjänsteställning 
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Hans-Erik Lindgren 
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Inger Bjon, kommunsekreterare 
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22 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
23 §. PROTOKOLLJUSTERING 
24 §. NÄMNDER  Utvärderingsgrupp för servicen inom social- och hälsovården 
25 §. VAL    Indelning i röstningsområden 
26 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN   Uppföljning av värdkommunsamarbete för  
  år 2014 
27 §. MOTION   Peter Albäck; uppmaning till revisionsnämnden att granska god  

 förvaltningssed vid protokollskrivningen av fullmäktiges § 67 
28 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
29 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 
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22 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 15 april 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 15 - 
23.4.2015 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi. 
 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 16 april 2015. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden förklarade mötet lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslut-
fört. 
___________________ 
   

http://www.kronoby.fi/
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23 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet.  
Protokollet justeras i Kommungården fredagen den 24 april 2015 kl. 15.00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige valde Seppo Filppula och Harry Öst att justera protokollet freda-
gen den 24 april 2015 kl. 15.00. 
___________________ 
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Dnr: KST 26/2015 
 
 
24 §. NÄMNDER   Utvärderingsgrupp för servicen inom social- och hälsovården 

Kst 2.2.2015 § 20: 
Avdelningssekreteraren: 

Enligt § 3 i Kronoby kommuns förvaltningsstadga utser fullmäktige bland sina medlemmar en 
utvärderingsgrupp med 9 medlemmar varav 2 bör ingå i social- och hälsovårdsnämnden. 
Denna arbetsgrupp avger utlåtande om servicens innehåll och omfattning inom samarbets-
området. 
 
Under diskussionen i kommunfullmäktige 28.2.2013 § 48 konstaterades att om styrelsen bil-
dar stommen i utvärderingsgruppen och mandattiden fastställs till två år, skulle kontinuitet 
finnas, beredningen fungera och information fås till och med på varje styrelsemöte om behov 
finns.  Kommunfullmäktige valde följande medlemmar till utvärderingsgruppen för åren 2013-
2014: 
Bernt Storbacka, Liane Byggmästar, Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka, Seppo Filppula, Eli-
sabeth Hagström, Susanne Hongell, Bengt-Johan Skullbacka samt Stefan Högnabba.  
Styrelseledamot Bertel Riippa har rätt att närvara vid gruppens möten. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att  en utvärderingsgrupp för servicen inom social- och hälsovården 2015-2016 ut-

ses. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige utser den nya styrelsen som utvärderingsgrupp för servicen inom 

social- och hälsovården 2015-2016. 
____________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget att välja  
 Liane Byggmästar,  
 Bengt-Johan Skullbacka 
 Anders Forsberg,  
 Göran Strandvall,  
 Elisabeth Hagström,  
 Susanne Hongell,  
 Sixten Dalvik 
 Mikaela Dahlbacka och 
 Hans Sandström 
till utvärderingsgrupp för servicen inom socialvården för hälsovården 2015-2016 
____________________ 
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Dnr: KST 46/2015 
 
 
25 §. VAL    Indelning i röstningsområden 

Kst. 30.3.2015 § 91: 

Kommundirektören: 
Enligt 8 § i vallagen skall fullmäktige vid behov senast i april fatta beslut om indelning i röst-
ningsområden. Kommunen bildar ett enda röstningsområde, såvida det inte är nödvändigt att 
dela upp kommunen i flera. Indelningen beror inte på invånarantalet, kommunen kan fritt 
besluta om storlek och antal. Beslutet om röstningsområdena träder i kraft den 15 oktober, 
ifall beslutet fattas av fullmäktige inom april. 
Kommunfullmäktige har behandlat frågan om antalet röstningsområden senast i mars 2013. 
Ingen ändring av de åtta röstningsområdena gjordes, en del diskussioner fördes kring 5. 
röstningsområdet Nedervetil-Norrby vars röstberättigade redan många år understigit 100. 
Lagens bestämmelse om ett litet röstningsområde bygger inte på antalet röstberättigade utan 
på antalet uppskattade röstande. 
 
Enligt lagen är ett röstningsområde litet om det finns mindre än 50 förhandsröster eller om 
det finns grundad anledning anta att färre än 50 personer kommer att rösta i röstningsområ-
det på valdagen. Detta leder till att förhands- och valdagsrösterna bör slås ihop. Därtill finns 
alternativet att om högst 50 personer sammanlagt antas rösta bör rösterna sammanföras 
med ett annat röstningsområdes och räknas av centralvalnämnden. Vid de två senaste EU-
valen 2009 och 2014 har röstningsområdet Nedervetil-Norrby slagits ihop med röstningsom-
rådet Nedervetil och rösterna räknats av centralvalnämnden. Vid övriga val har förhandsrös-
terna och valdagsrösterna sammanförts och rösträkningen skötts av valnämnden. 
 
Röstningsstatistik de senaste valen för de mindre röstningsområdena finns som Bilaga 1/25 
§ av 23.4.2015.  Av statistiken framgår att valdeltagandet i de små röstningsområden inte är 
högre än i kommunen i medeltal och att röstande på förhand har ökat i hela kommunen. 
 
Numera ger justitieministeriet kommunerna möjlighet att använda elektroniska vallängder i 
röstningsområdena för registrering av röster på valdagen. Detta betyder att det i framtiden 
bör finnas fungerande nätuppkoppling även i röstningslokalerna på valdagen. I riksdagsvalet 
2015 är det 51 kommuner som anmält intresse för detta som också rekommenderas.   
  
Kostnaderna för att upprätthålla ett litet röstningsområde uppgår till ca 1 500 €, största ut-
giftsposterna är valnämndens arvoden och arvodet för centralvalnämndens extra möte. En 
sammanslagning till ett mindre antal röstningsområden motiveras främst av praktiska orsa-
ker, som bevarande av valhemligheten och centralvalnämndens extra arbete med ett litet 
röstningsområde som inte kan agera helt självständigt. 
 
Möjligheterna att förhandsrösta har avsevärt förbättrats sedan förhandsröstningslokalerna i 
t.ex. Kronoby är öppna till kl. 18.00 alla vardagar samt lördag och söndag mellan kl. 10-13. 
Mellan 8 och 14 april kan man förhandsrösta i hela landet förutsatt att identitetsbevis kan 
uppvisas. Personer med funktionshinder kan rösta i sitt eget hem om det meddelas på för-
hand till centralvalnämnden. 
 
Följande val är kommunalvalet i april 2017 och presidentvalet januari/februari 2018. 
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Centralvalnämnden behandlade frågan 3.3.2015 § 12 och beslöt efter omröstning att ingen 
ändring i antalet röstningsområden föreslås. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår  
att  kommunfullmäktige indelar kommunen från och med 15.10.2015 i tre röst-  
 ningsområden: Kronoby, Nedervetil och Terjärv.  
   
Susanne Hongell föreslog att samtliga röstningsområden hålls kvar. Förslaget understöddes 
av Elisabeth  Hagström och Anders Forsberg. 
 
Styrelseordföranden konstaterar att det finns två förslag och att röstning bör genomföras. 
Röstningen genomförs så, att den som röstar på KD:s  förslag röstar ja och den som röstar 
på Hongells förslag röstar nej. Rösterna föll  4 ja ( Byggmästar, Forsander, Dalvik och 
Strandvall) och 5 nej (Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Hongell och Sandström). Hongells  
förslag vann. 
    
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att ingen ändring gällande antalet röstningsområ-
den föreslås för kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
Under diskussionen föreslog Ossian Wassborr att antalet röstningsområdena minskas till tre: 
Kronoby centrum, Nedervetil centrum och Terjärv centrum. Förslaget understöddes av Sixten 
Dalvik, Liane Byggmästar, Jesper Lindvall, Göran Strandvall och Tapani Myllymäki. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att röstning bör genomföras. Röstning-
en genomförs så, att den som röstar på styrelsens förslag röstar ja och den som röstar på 
Wassborrs förslag röstar nej. Röstningen utfördes med namnupprop. Rösterna föll 13 ja och 
12 nej enligt Bilaga 2/25 § av 23.4.2015. Kommunstyrelsens förslag vann. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att ingen ändring i indelningen av röst-
ningsområden görs. 
_________________ 
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Dnr: KST 57/2015 
 
 
26 §.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN   Uppföljning av värdkommunsamarbete för år 2014 

Kommundirektören: 

Kronoby kommun och Karleby stad har ingått ett värdkommunsamarbete för handhavande 
av  social- och hälsovårdssektorn. Under år 2014 fullföljdes det sjätte året av samarbetet.  
Bokslutet för år 2014 ger vid handen att detta år blev speciellt då det är det första året som 
social- och hälsonämden, som är en nämnd inom Karleby stad, klarade av att följa de givna 
budgetramarna för Kronoby kommuns del och underskred budgeten med  knapp marginal. 
Det är dessutom skäl att konstatera att nettokostnaderna för år 2014 ligger ca. 2 % under 
kostnaderna för år 2013, dvs. 444.798 € lägre.   
 
Uppföljningen av kostnadsutvecklingen är särskilt viktig då strategiska åtgärder har vidtagits 
för att ändra på serviceutbudet och skapa fungerande vårdkedjor  samtidigt som alternativen 
inom vården och serviceutbudet utvecklas. Målsättningen är att detta kan ske samtidigt som 
man uppnår en kostnadsnivå som bättre svarar mot de nationella behovsrelaterade jämförel-
setalen.  Det är därför uppmuntrande att specialsjukvårdskostnader för år 2014 ligger betyd-
ligt lägre, ca. 9 %, än föregående år och att anstaltsboendet också har minskat helt i linje 
med de beslut som fattats om att utveckla serviceboendet.  De nya serviceformerna inom 
bl.a. äldreboendet  och  akutsjukvården (ambulansservice) har ökat sin andel i budgeterna 
men också bidragit till att nettokostnaderna totalt har hållits inom budgeten. 
 
Primärhälsovården och framför allt läkarmottagningarna har överskridit sina anslag  liksom 
munhälsovården. Det finns orsak att fortsättningsvis se över serviceproduktionen för att ut-
veckla vårkedjorna och nå de nationella målen. Bokslutsuppgifterna för år 2014  innehåller 
tecken på att  de beslut som fattats leder till utvecklande av nya serviceformer, ett  bredare 
serviceutbud och samtidigt också kan resultera i lägre nettokostnader. 
 
För att möta de utmaningar som på nationell nivå  förestår inom utvecklandet av  en ny soci-
al- och hälsovårdsförvaltning är det av helt avgörande betydelse på kommunal  nivå att de 
egna strukturerna fungerar servicemässigt och samtidigt uppnår nationellt ställda mål på kva-
litet och effektivitet. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att: 
 
 - kommunfullmäktige för en diskussion om de resultat som uppnåtts un-

   der år 2014 inom vårdsektorn 
 
 - kommunfullmäktige utvärderar de strategiska mål som ställts för vården  
 
 - kommunfullmäktige konstaterar att utvecklandet av vårdsamarbetet sker 

   inom nuvarande strukturer och enligt gällande lagstiftning  
 
 - kommunfullmäktige inför följande budget och planeperiod uppdaterar  

   gällande strategi för vårdarbetet. 
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslagen. 
___________________ 
 
Bastrygghetsdirektör Jussi Salminen informerade muntligt angående värdkommunsamarbe-
tet för handhavande av  social- och hälsovårdssektorn. 
 
Stefan Högnabba höll på begäran ett förberett inlägg om sin syn på hur social- och hälsovår-
dens samarbete fungerar. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige diskuterade ärendet livligt och antecknade styrelsens förslag för  
kännedom. 
__________________ 
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Dnr: KST 31/2015 
 
 
27 §.    MOTION    Peter Albäck; uppmaning till revisionsnämnden att granska god förvalt-

ningssed vid protokollskrivningen av fullmäktiges paragraf 67 

Kst 16.2.2015 § 62: 
Kommundirektören: 

Peter Albäck har 5.2.2015 inlämnat en motion till fullmäktige med uppmaning till revisionsnämnden att 
granska god förvaltningssed vid protokollskrivningen av fullmäktiges paragraf 67. 
 
I kommunfullmäktiges protokoll § 67 framgår att en omröstning har förrättats där ledamot Albäck 
(gruppordförande) har framfört ett motförslag till styrelsens förslag. Vid företagen omröstning har sty-
relsens förslag erhållit 20 röster, Albäcks förslag 3 röster och 3 röster har nedlagts. 
Över beslutet har inga besvär anförts och beslutet har verkställts i laga ordning. I protokollet har inte 
heller antecknats avvikande åsikt. Enligt Hannus & Hallbergs kommentarer i Kuntalaki 2000 (s. 347) 
har den som vid ett sammanträde har deltagit i avgörandet av ett ärende eller föredragit ärendet har 
rätt att anmäla avvikande åsikt om beslutet. Anmälan skall göras genast då beslutet fattats. Önskar 
den som anmält avvikande åsikt få sin motivering fogad till protokollet, skall han inlämna den skriftli-
gen avfattad till sekreteraren senast då protokollet justeras. Ledamot Albäcks åsikt framgår av att 
hans förslag ställts mot styrelsens förslag i omröstning.  
 
Revisionsnämnden granskar all förvaltning och fullföljande av god förvaltningssed och det hör inte till 
styrelsens mandat att ge uppdrag åt revisionsnämnden. 
 
KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att  ovanstående redogörelse  antecknas som svar på motionen som härmed anses besva-

rad. 
  
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna ordförandens förslag att motionen överförs till revisions-
nämnden utan behandling i styrelsen. 

__________ 
  
Kfge 23.4: 
 
Revisionsnämnden behandlade ärendet 31.3.2015: 
MOTION PETER ALBÄCK 5.2.2015 FULLMÄKTIGEMÖTE RIKTAT TILL REVISIONS-
NÄMNDEN 

Antecknande av avvikande mening i protokoll sker genom att ledamot, som haft annat för-
slag än föredragandes förslag eller röstat mot beslutet, efter att beslut fattats anmäler avvi-
kande mening till beslut. Muntlig avvikande mening är tillräcklig medan motivering kräver 
skriftlig framställning innan protokollet justerats. Protokoll uppgörs av en av organet utsedd 
protokollförare under ledning av ordföranden. 
 
FÖRSLAG:  
 
Peter Albäck har vid fullmäktigemötet 18.12.2014, efter att beslut fattats i paragraf 67, anmält 
muntligt avvikande mening till beslut. Beslutsprotokollet har ingen anteckning om avvikande 
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mening vilket är en felaktighet i protokollföringen. Eftersom ingen anmärkning framförts un-
der besvärstid så har paragrafen vunnit laga kraft trots att avvikande mening felaktigt läm-
nats bort ur paragraftexten. 
 
BESLUT:  
 
Peter Albäck anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. Gabriella Lövsund valdes till 
protokolljusterare för paragrafen. Revisionsnämnden beslöt enligt ordförandens förslag och 
överlämnar det som svar på Peter Albäcks motion till fullmäktige. 
__________________ 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige antecknade ärendet för kännedom. Motionen anses härmed be-
svarad. 
_________________ 
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28 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Kristdemokraterna Göran Strandvall och Mats Stenbäck inlämnade en motion angående 
bristen på hyresbostäder i kommunen, Bilaga  1/28 § av 23.4.2015. Motionen överförs till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Efter kommunfullmäktiges möte hölls en aftonskola med social- och hälsovården som tema. 
 _________________ 
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29 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

Inga ärenden framlades. 
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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: 22-23, 26-29 
 
Enligt 5 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 
nedan nämnda beslut. 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 
 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid  
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  Över beslut som fattats 
med anledning av rättelseyrkan får kommunalbesvär anföras endast av den som framställt 
rättelseyrkande. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet får kommunalbe-
svär anföras av såväl part som kommunmedlem. 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol 
    PB 204, Korsholmsesplanaden 43 
    65101  VASA 
    Fax: 02956 42 760 
    e-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
 
      Besvärstid 
Kommunalbesvär, paragrafer: 24-25    30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer              dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer       dagar 
 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärshandlingarna till Vasa förvaltnings-
domstol skall inlämnas senast kl. 16.15 den dag besvärstiden går ut. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet. 

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

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

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

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

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

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


