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53 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 1 november 2016. 
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 1.11 -
7.11. 2016 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi. 
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 2 november 
2016. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige 
beslutfört. 
______________ 
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54 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården tisdagen den 8 november 2016, kl. 15:00. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt att utse Stefan Högnabba  och Karin Saarukka  att tillsam-
mans justera protokollet tisdagen den 8 november kl. 15:00. Protokolljusterarna fun-
gerar även som rösträknare vid behov. 
______________ 
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Dnr: KST 128/2016 
 
Kst 31.10.2016 

 
55 §. SKATTER  Fastställa inkomstskattegräns för år 2017 

Ekonomichefen: 

Inkomstskattesatsen för skatteåret 2017 ska fastställas med en fjärdedels procents nog-
grannhet och meddelas Skatteförvaltningen. Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för 
åren 1994 – 1997 varit 19 %, för åren 1998 – 2013 19,5 %, år 2014 20 % samt år 2015 - 
2016 20,75 %. 
Budgetförslaget för år 2017 som framläggs för behandling utgår från en förhöjd skattepro-
centsats till 21,25 %. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige 
att  kommunens skattesats för år 2017 fastställs till 21,25 %. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_____________ 
 
Kfge 7.11.2016 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt fastställa kommunens skattesats för år 2017 till 21,25%. 
______________ 
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Dnr: KST 129/2016 
 
Kst 31.10.2016 

 
56 §. SKATTER  Fastställa procent för fastighetsskatten år 2017 

Ekonomichefen: 

Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäktige 
årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de i lagen 
fastställda procentgränserna samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för 
finansåret.  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
att  kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2017 enligt 

följande: 
 
- Allmän fastighetsskattesats 1,00 % (2016 0,90 %) 
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 % (oförändrad)  
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bo-

  städer 1,15 % (oförändrad) 
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00 % (oförändrad) 
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % (oförändrad) 

 - Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 % (oförändrad) 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen. 
_____________ 
 
Kfge 7.11.2016 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslagen. 
______________ 
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Dnr: KST 64/2015 
 
Kst 31.10.2016 

 
57 §.    AKTIER OCH ANDELAR   Beslut om fusionsplan för Fastighets Ab Kronoby Bostäder 

T.f.kommundirektören 

Kristdemokraterna har i en motion den 23.4.2015 pekat på bristen på moderna hyresbostä-
der som ett hinder för att få invånare till kommunen. Kommunfullmäktige besvarade motio-
nen den 26.5.2016 och då beslöt fullmäktige som första punkt att ”kommunen vidtar behövli-
ga steg, inklusive diskussioner med minoritetsägarna med målet att om möjligt bilda ett 
kommunalt fastighetsbolag”.  
 
Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 22.8.2016 att lösa in ägarandelar i Fastighets Ab 
Båskgränd av Oy Ahlskog Ab, Snåres bageri PSnåre Kb, Oy Påras Ab samt Oy Wikar Ab. 
Dessutom beviljade kommunstyrelsen t.f. kommundirektör mandat att föra vidare förhand-
lingar om inlösning av aktier med Oy Furbig Ab:s konkursbo. Samtidigt beslöt kommunstyrel-
sen också att lösa in Lakeas aktier i Fastighets Ab Hembo, Fastighets Ab Terjärv Veteranhus 
och Fastighets Ab Heimsjöliden.   
 
Förhandlingarna med Oy Furbig Ab:s konkursbo har förts och konkursboet har beslutat att 
överlåta sina aktier till Kronoby kommun. Det innebär att kommunen är ensam ägare i Fas-
tighets Ab Båskgränd, Fastighets Ab Hembo och Fastighets Ab Terjärv Veteranhus.  
 
För att kunna inleda fusionsprocessen krävs att kommunfullmäktige samt samtliga bolagssty-
relser godkänner en fusionsplan för bildande av Fastighets Ab Kronoby Bostäder, fusions-
plan Bilaga 1/57 § av 7.11.2016 samt bilagor som hör ihop med denna, Bilaga 2/57 § av 
7.11.2016 och 3/57 § av 7.11.2016. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
 
att fusionsplanen för att bilda Fastighets Ab Kronoby Bostäder godkänns i   
 enlighet med Bilaga 1/57 § av 7.11.2016. 
 
att t.f. kommundirektören befullmäktigas att komplettera punkt 4 i fusionsplanen   
 gällande det övertagande bolagets första styrelse. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen. 
_____________ 
 
Kfge 7.11.2016 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslagen. 
______________ 
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Dnr: KST 107/2016 
 
Kst 31.10.2016 

 
58 §.        FÖRVALTNING  Social- och hälsovårdsministeriets anhållan om utlåtande; förslag 

till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen 

T.f. kommundirektören 
Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet begär om utlåtande över lagförslagen kring en 
social- och hälsovårdsreform och inrättande av en landskapsförvaltning. Enligt förslaget inrättas 18 
landskap med egna val och fullmäktige. Från ingången av 2019 ska landskapen ordna alla social- och 
hälsovårdstjänster. Utöver social- och hälsovården får landskapen också uppgifter inom arbets- och 
näringstjänster samt regionutveckling, miljö- och hälsoskydd, trafiksystemplanering, landsbygdsut-
veckling och räddningsväsende. Staten finansierar landskapens verksamhet, så kommunerna har inte 
längre ansvar för ordnandet eller finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna.  
 

Genom regeringspropositionen är avsikten att bl.a. inrätta de nya landskapen och föreskriva om land-
skapens förvaltning och ekonomi, överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsotjänsterna från 
kommunerna till landskapen samt föreskriva om den finansiering som landskapen ska få, beskatt-
ningsgrunderna för att få in medel för finansieringen, genomförandet av reformen, personalens ställ-
ning samt egendomsarrangemangen. Avsikten är också att i fråga om den basservice som blir kvar på 
kommunernas ansvar föreskriva om ett nytt statsandelssystem för den kommunala basservicen. En 
separat regeringsproposition bereds om överföringen till landskapen och finansieringen av övriga 
uppgifter än social- och hälsovården. Reformens införandelag innehåller bestämmelser om land-
skapsindelningen. Om en kommun beslutar att föreslå att kommunen ska höra till ett annat landskap 
än det som föreslås i 5 § i införandelagen, ska kommunfullmäktiges beslutshandling i beslutet sändas 
till social- och hälsovårdsministeriet. 
 
Begäran om utlåtande ska besvaras genom en elektronisk enkät som innehåller preciserade frågor 
om utkastet till regeringsproposition. I enkäten är det möjligt att motivera svaren på frågorna, och 
dessutom finns det gott om plats för fritt formulerade kommentarer. Svaren ska lämnas in senast 
9.11.2016 kl. 16:15.  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 
 
att  kommunfullmäktige godkänner enkätsvaren. 
 
att  kommunfullmäktige översänder denna paragraf i sin helhet som svar på   
 Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriets anhållan om ut-  
 låtande. 
 
 
Under diskussionen föreslog Sixten Dalvik att svaret är nej under fråga 17 med följande svarstext un-

der fråga 18: " Kronoby kommun skall överföras till Mellersta Österbotten med följande motiveringar: 

 Kronoby kommuns hälsovård har producerats i sin helhet av Karleby stad i Mellersta Österbotten 
via värdkommunsavtal sedan Kssr trädde i kraft 2009.  
  
Kronoby kommun bör trygga närhet till social och hälsovård då sotereformen träder i kraft 2019 även när land-
skapet ansvarar för social och hälsovård inom vårt område. För att bäst trygga närhetsprincipen så är lösningen 
för Kronoby att byta landskap. 
  
Avtalsbaserade överenskommelser mellan landskapen, köp av tjänster för området Kronoby kommun i landska-
pet Österbotten är fylld med osäkerhetsmoment och svarar inte heller mot andan i reformen.  
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Man får inte heller den smidighet i vårdkedjorna som behövs för att uppfylla de ekonomiska nedskärningar som 
vårdreformen kräver. 
  
Varken demokratiska påverkningsmöjligheter och lika behandling av landskapets befolkning uppfylls. Inte heller 
tanken om nära till vården uppfylls. 
 
-Om landskapet Österbotten ansvarar för vården överförs ca 170 arbetstagare till Österbotten från Mellersta Ös-
terbotten enbart inom hälsovården, och  framtiden  är oviss för dessa vilket inverkar negativt på kommunens 
ekonomi. Vårdkedjorna försvåras då avtal inte kan täcka alla sektorer vilket leder till ökade kostnader som kanske 
inte i kan godtas av övriga Österbotten. 
  
-Räddningsväsendet i området som lyder under Mellersta Österbotten överförs till Österbotten eller Åbo Erva. 
Största delen av FBK arna i vår kommun motsätter sig en överföring. 
 
 Kronoby kommun har historiska band till Karleby med vilken Kronoby också har en 70 km gemensam gräns med. 
En stor del av de svenskspråkiga i Karleby är bosatta i just i byarna invid Kronobys kommungräns vilket gör att 
språkligt bildar Kronoby Karleby ett relativt enhetligt område. 
  
Att överföra Kronoby till Mellersta Österbotten gynnar tvåspråkigheten i området då de svenskspråkigas antal 
fördubblas. Vilket tryggar vården på patientens modersmål för hela regionen i vårt område 
(bl.a. Jakobstadsregionen, personlig rätt att välja vårdplats) 
  
Vid en spontan insamling av namn för stöd för "att om så fodras för att trygga vården för Kronoby i Mellersta Ös-
terbotten så ska kommunen byta landskap" undertecknade över hälften (2000 namn) av det antal röster som gavs 
i kommunalval år 2012.Namnlistorna är överlämnade åt minister Rehula och Vehviläinen 
  
Bakgrund: 
Kronobys samarbete inom hälsovården med Karleby och Mellersta Österbotten  
Via KSSR- reformen 2009 överförde Kronoby sin social och hälsovård till Karleby stad i Mellersta Österbotten via 
ett värdkommunsavtal.  
  
Kronoby kommun (genom dåvarande Nedervetil kommun) har varit delägare och hört till Samkommunen för Mel-
lersta Österbottens Centralsjukhus sedan begynnelsen 1966, (nuvarande Mellersta Österbottens samkommun för 
specialsjukvård och grundservice, MÖCS).  
  
Vid kommunfusionen 1969 då Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner bildade Kronoby kommun fortsatte den 
nybildade kommunen att vara medlem i Mellersta Österbottens centralsjukhus. Vid fusionen hade Kronoby kom-
mun då två platser i Mellersta Österbottens och två i Vasa sjukvårdsdistrikt.  
  
Kronoby kommun överfördes genom statsrådets beslut 22.2.1990 till Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. 
Före det hade Kronoby kommunfullmäktige röstat 20-7 för en överföring. Överföringen gjordes 1991 då special-
sjukvårdslagen trädde i kraft och omöjliggjorde en kommuns tillhörighet till två olika sjukvårdsdistrikt.  
  
Kronoby svarade även jakande med rösterna 21-6 (Kronoby fullmäktige 9.10.2014 §50) på Ministeriets anhållan 
om utlåtande; utkast till regeringens förslag om ordnandet av social och hälsovården på fråga 37. Frågan riktad till 
kommunernas fullmäktige. ”Om social och hälsovårdområdena bildas av de kommuner som hör till nuvarande 
specialupptagningsområdena, kommer er kommun då att höra till ett lämpligt social- och hälsovårdsområde med 
tanke på ordnandet av tjänster. ” D.v.s.  Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice 
som samarbetar med Universitetssjukhuset i Uleåborg.  
  
Kronoby kommun har också godkänt (Kronoby fullmäktige 17.12.2015) nya grundavtalet för Mellersta Österbot-
tens social- och hälsovårdssamkommun (Soite). För att trygga närservice är det mest naturliga att Kronoby kom-
mun och Kronoby kommuns social och hälsovård lyder under Landskapet Mellersta Österbotten och Mellersta 
Österbottens social- och hälsovårdssamkommun.  
  
Kronobys geografiska läge talar för det tvåspråkiga landskapet Mellersta Österbotten. Historiskt är Kronoby kom-
mun en del av Karlebynejden." 

  
Dalviks förslag understöddes av Marina Furubacka. Ordföranden konstaterade att det finns två förslag 
och att omröstning genomförs genom namnupprop. Rösterna föll 4 ja-röster (Forsberg, Skullbacka, 
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Strandvall och Byggmästar) och 3  nej-röster (Dalvik, Furubacka och Hagström) och 2 nedlagda röster 
(Hongell och Sandström). T.f. kommundirektörens förslag vann. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter en omröstning i enlighet med förslagen. 
_____________ 

 
Kfge 7.11.2016 
 
Efter en allmän diskussion föreslog ordföranden att man går igenom utlåtandet punkt för 
punkt, vilket godkändes enhälligt. 
 
Under punkt 17, där kommunstyrelsens förslag låg, att ja, kommunen bör höra till Österbot-
ten, föreslog Sixten Dalvik att kommunen svarar nej med motiveringen att  Kronoby bör över-
föras till Mellersta Österbotten då Sotereformen förverkligas. Om Sotereformen förfaller, 
kvarstår  Kronoby i landskapet Österbotten. Ossian Wassborr, Tapani Myllymäki och Elisa-
beth Hagström understödde förslaget . 
 
Stefan Högnabba föreslog att Kronoby väljer alternativ c "tar inte ställning" i punkt 17. Su-
sanne Hongell och Göran Strandvall understödde Högnabbas förslag.  
 
Ordföranden konstaterade att det finns tre olika förslag och att omröstning bör företas genom 
namnupprop. Han föreslog förfarandet att; först ställs Högnabbas och Dalviks förslag mot 
varandra och därefter det vinnande förslaget mot kommunstyrelsens, vilket godkändes en-
hälligt. 
 
Vid den första röstningen ställdes Högnabbas förslag mot Dalviks förslag. De som röstar på 
Högnabbas förslag röstar ja och de som röstar på Dalviks förslag nej. Rösterna föll 15 "ja"-
röster och 11 nej-röster  samt en (1) nedlagd röst, Bilaga 1/58 § av 7.11.2016. Högnabbas 
förslag vann. 
 
Vid den andra röstningen ställdes kommunstyrelsens förslag mot Högnabbas förslag. De 
som röstar på styrelsens förslag röstar ja och den som röstar på Högnabbas förslag röstar 
nej. Rösterna föll 7 "ja"-röster, 19 "nej"-röster samt 1 (en) nedlagd röst, Bilaga 2/58 § av 
7.11.2016. Högnabbas förslag vann. 
 
Leena Furubacka föreslog att texten under punkt 18 skulle lyda enbart: Kronoby kommun har 
ännu inte fått tillräcklig information om landskapsreformens totala räckvidd i och med att 
bland annat regeringens förslag till lagstiftning kring valfrihet saknas. Kronoby kommun tar 
inte ställning i detta skede utan avvaktar klargörande information och riksdagens behandling 
av reformerna. Förslaget godkändes enhälligt 
 
Helena Broända föreslog att följande text sätts in under punkt 44: Kronoby kommun är djupt 
oroad över att det enda som står om landsbygdsförvaltningen är "Lantbruksförvaltningens 
och jordbrukarstödens administrationsuppgifter överförs på så sätt att kommunernas servi-
cenät (landsbygdsombudsmännen) fortfarande står till förfogande". Lantbruksförvaltningens 
organisation är av synnerlig vikt för primärnäringarna. Med tanke på hur stora problem Mavi 
(Landsbygdsverket) haft med utbetalningar av stöd, är det synnerligen oroande att lantbruks-
förvaltningen har behandlats så summariskt. Detta bör beaktas under den fortsatta bered-
ningen, där man bör behandla landsbygdsförvaltningen på ett mycket utförligare sätt. Detta 
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är av absolut vikt för den fortsatta beredningen och för primärnäringarnas verksamhetsförut-
sättningar. Detta utkast borde sändas på utlåtande till kommunerna. Förslaget understöddes 
av Bengt-Johan Skullbacka, Carl-Johan Enroth och Hans-Erik Lindgren samt godkändes 
enhälligt av kommunfullmäktige. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt godkänna enkätsvaren enligt ändrad Bilaga 3/58 § av 
7.11.2016 samt översänder denna paragraf i sin helhet som svar på Social- och hälso-
vårdsministeriets och finansministeriets anhållan om utlåtande. 
_____________ 
 
Elisabeth Hagström, Ossian Wassborr, Peter Albäck, Karin Saarukka, Tapani Myllymäki, 
Sixten Dalvik, Leena Furubacka, Mikaela Dahlbacka, Marina Furubacka, Carl-Johan Enroth 
och Seppo Filppula inlämnade avvikande åsikt i 58 § punkt 17 genom följande text: 
" Kronoby kommun bör överföras till Mellersta Österbotten då Sote reformen förverkligas. Förfaller 
Sote reformen kvarstår Kronoby i landskapet Österbotten. Kronoby kommun överförs till Mellersta 
Österbotten med följande motiveringar: 
 Kronoby kommuns hälsovård har producerats i sin helhet av Karleby stad i Mellersta Österbotten 
via värdkommunsavtal sedan Kssr trädde i kraft 2009.  
  
Kronoby kommun bör trygga närhet till social och hälsovård då sotereformen träder i kraft 2019 även 
när landskapet ansvarar för social och hälsovård inom vårt område. För att bäst trygga närhetsprinci-
pen så är lösningen för Kronoby att byta landskap. 
  
Avtalsbaserade överenskommelser mellan landskapen, köp av tjänster för området Kronoby kommun i 
landskapet Österbotten är fylld med osäkerhetsmoment och svarar inte heller mot andan i reformen.  
Man får inte heller den smidighet i vårdkedjorna som behövs för att uppfylla de ekonomiska nedskär-
ningar som vårdreformen kräver. 
  
Varken demokratiska påverkningsmöjligheter och lika behandling av landskapets befolkning uppfylls. 
Inte heller tanken om nära till vården uppfylls som §4 i sotelagen om ikrafttagande förutsätter. 
 
-Om landskapet Österbotten ansvarar för vården överförs ca 170 arbetstagare till Österbotten från 
Mellersta Österbotten enbart inom hälsovården, och  framtiden  är oviss för dessa vilket inverkar nega-
tivt på kommunens ekonomi. Vårdkedjorna försvåras då avtal inte kan täcka alla sektorer vilket leder 
till ökade kostnader som kanske inte i kan godtas av övriga Österbotten. 
  
-Räddningsväsendet i området som lyder under Mellersta Österbotten överförs till Österbotten eller 
Åbo Erva. Största delen av avtalsbrandkåristerna i vår kommun motsätter sig en överföring. 
 
 Kronoby kommun har historiska band till Karleby med vilken Kronoby också har en 70 km gemensam 
gräns med. En stor del av de svenskspråkiga i Karleby är bosatta i just i byarna invid Kronobys kom-
mungräns vilket gör att språkligt bildar Kronoby Karleby ett relativt enhetligt område. 
  
Att överföra Kronoby till Mellersta Österbotten gynnar tvåspråkigheten i området då de svenskspråki-
gas antal fördubblas. Vilket tryggar vården på patientens modersmål för hela regionen i vårt område 
(bl.a. Jakobstadsregionen, personlig rätt att välja vårdplats) 
  
Vid en spontan insamling av namn för stöd för "att om så fodras för att trygga vården för Kronoby i 
Mellersta Österbotten så ska kommunen byta landskap" undertecknade över hälften (1909 namn av 
3759 röster) av det antal röster som gavs i kommunalval år 2012 
Namnlistorna är överlämnade åt minister Rehula och Vehviläinen 
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Bakgrund: 
Kronobys samarbete inom hälsovården med Karleby och Mellersta Österbotten  
Via KSSR- reformen 2009 överförde Kronoby sin social och hälsovård till Karleby stad i Mellersta Ös-
terbotten via ett värdkommunsavtal.  
  
Kronoby kommun (genom dåvarande Nedervetil kommun) har varit delägare och hört till Samkommu-
nen för Mellersta Österbottens Centralsjukhus sedan begynnelsen 1966, (nuvarande Mellersta Öster-
bottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, MÖCS).  
  
Vid kommunfusionen 1969 då Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner bildade Kronoby kommun 
fortsatte den nybildade kommunen att vara medlem i Mellersta Österbottens centralsjukhus. Vid fusio-
nen hade Kronoby kommun då två platser i Mellersta Österbottens och två i Vasa sjukvårdsdistrikt.  
  
Kronoby kommun överfördes genom statsrådets beslut 22.2.1990 till Mellersta Österbottens sjuk-
vårdsdistrikt. Före det hade Kronoby kommunfullmäktige röstat 20-7 för en överföring. Överföringen 
gjordes 1991 då specialsjukvårdslagen trädde i kraft och omöjliggjorde en kommuns tillhörighet till två 
olika sjukvårdsdistrikt.  
  
Kronoby svarade även jakande med rösterna 21-6 (Kronoby fullmäktige 9.10.2014 §50) på Ministeri-
ets anhållan om utlåtande; utkast till regeringens förslag om ordnandet av social och hälsovården på 
fråga 37. Frågan riktad till kommunernas fullmäktige. ”Om social och hälsovårdområdena bildas av de 
kommuner som hör till nuvarande specialupptagningsområdena, kommer er kommun då att höra till ett 
lämpligt social- och hälsovårdsområde med tanke på ordnandet av tjänster. ” D.v.s.  Mellersta Öster-
bottens samkommun för specialsjukvård och grundservice som samarbetar med Universitetssjukhuset 
i Uleåborg.  
  
Kronoby kommun har också godkänt (Kronoby fullmäktige 17.12.2015) nya grundavtalet för Mellersta 
Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite). För att trygga närservice är det mest naturli-
ga att Kronoby kommun och Kronoby kommuns social och hälsovård lyder under Landskapet Mellers-
ta Österbotten och Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun.  
  
Kronobys geografiska läge talar för det tvåspråkiga landskapet Mellersta Österbotten. Historiskt är 
Kronoby kommun en del av Karlebynejden." 
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Dnr: KST 81/2015 
 
Kst 31.10.2016 

 
59 §.        STADGOR OCH INSTRUKTIONER    Förnyande av förvaltningsstadgan   

T.f. kommundirektören: 

Arbetet med att förnya kommunens förvaltningsstadga har pågått i drygt ett år. Förvaltningsstadgan 
reviderades senast i december 2012 och trädde i kraft 1.1.2013. Ärendet behandlades i kommunsty-
relsen 17.8.2015 och har därefter varit till nämnderna för utlåtande. Under våren och den tidiga hösten 
har arbetet med förnyandet av förvaltningsstadgan fortsatt bland tjänstemännen. Kommittén för att 
balansera kommunens ekonomi har också behandlat förvaltningsstrukturen i sitt arbete och enhälligt 
föreslagit att nämndstrukturen skulle ändras (kommunstyrelsen antecknade ärendet till kännedom på 
sitt möte den 6.6.2016).  
 
Den största orsaken till behovet av förnyelse är den nya kommunallagen och de krav den medför. 
Kommunstyrelsen förde en remissdebatt om förslaget till förvaltningsstadga på sitt möte den 
3.10.2016 och ordnade ett öppet hörande kring förvaltningsstadgan torsdagen den 6.10.2016 kl. 17 dit 
fullmäktige-, styrelse-, och nämndmedlemmar särskilt inbjöds. Förslaget har därefter justerats. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå   
 
att  kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsstadga. 
 
Kommunstyrelsen förde en livlig diskussion och gav feed-back på förslaget till förvaltningsstadga. 
Vissa förändringar fördes omedelbart in i förslaget. Kommunstyrelsen röstade i fyra ärenden: 
 
Under behandlingen av 8 § föreslog Elisabeth Hagström att 1/3 av kommunstyrelsens ordinarie med-
lemmar väljs bland ordinarie fullmäktigemedlemmar. Mikaela Dahlbacka understödde förslaget. Ordfö-
randen konstaterade att det finns ett understött förslag och att omröstning genom namnupprop bör 
företas. De som röstar på t.f. kommundirektörens förslag (=hälften) röstar ja och de som röstar på 
Hagströms förslag (1/3) röstar nej.  Rösterna föll 6 ja-röster (Skullbacka, Forsberg, Hongell, Sand-
ström, Strandvall och Byggmästar och 3 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström). Det ursprungliga 
förslaget vann och får stå kvar i förslaget till fullmäktige. 
 
Vid behandlingen av 10 § föreslog Elisabeth Hagström att tekniska och miljönämnden delas i en tek-
nisk nämnd och en byggnads- och miljönämnd. Susanne Hongell understödde förslaget. Ordföranden 
konstaterade att det finns ett understött förslag och att omröstning genom namnupprop bör företas. De 
som röstar på t.f. kommundirektörens förslag (en teknisk och miljönämnd) röstar ja och de som röstar 
på Hagströms förslag röstar nej.  Rösterna föll 5 ja-röster (Skullbacka, Forsberg, Sandström, Strand-
vall och Byggmästar) och 4 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell). Det ursprungliga för-
slaget vann och får stå kvar i förslaget till fullmäktige. 
 
Elisabeth Hagström föreslog att kommundelsnämnderna får finnas kvar under benämningen områ-
desnämnder enligt texten "Till varje områdesnämnd utses  fem (5) medlemmar och för envar en per-
sonlig ersättare. Nämnden fungerar som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i området och 
ska höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med markanvändningsplanering, serviceut-
veckling och kundbetjäning. Nämnden kan fungera som projekt- och planeringsgrupp. Områdesnämn-
den kan ta initiativ till åtgärder för att främja service, trivsel och utveckling i området. Föredragande 
utses av kommundirektören". Anders Forsberg understödde Hagströms förslag. Ordföranden konsta-
terade att det finns ett understött förslag och att omröstning genom namnupprop bör företas. De som 
röstar på t.f. kommundirektörens förslag (att kommundelsnämnderna tas bort) röstar ja och de som 
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röstar på Hagströms förslag röstar nej.  Rösterna föll 3 ja-röster (Skullbacka, Strandvall och Byggmäs-
tar), 5 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Sandström) och en avstod (Hongell). Hag-
ströms förslag vann, vilket innebär att områdesnämnderna intas i förslaget till förvaltningsstadga som 
presenteras för fullmäktige. 
 
Under 30 § (kommunstyrelsen besluter om) punkt 15 föreslog Elisabeth Hagström att texten skall lyda 
"besluter om lön för kommundirektören och ledningsgruppen". Förslaget understöddes av Anders 
Forsberg. Ordföranden konstaterade att det finns ett understött förslag och att omröstning genom 
namnupprop bör företas. De som röstar på t.f. kommundirektörens förslag (besluter om lön för kom-
mundirektören) röstar ja och de som röstar på Hagströms förslag röstar nej.  Rösterna föll 4 ja-röster 
(Skullbacka, Dahlbacka, Strandvall och Byggmästar), 5 nej-röster (Dalvik,  Forsberg, Hagström, 
Hongell och Sandström). Hagströms förslag vann, vilket innebär att förslaget att kommunstyrelsen 
besluter om kommundirektörens och  ledningsgruppens löner intas i förslaget till förvaltningsstadga 
som presenteras för fullmäktige. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet och gav förslag till ändringar som uppdateras till nästa möte. 

_________________ 
 
Tf. kommundirektören 

Förvaltningsstadgan har uppdaterats i enlighet med diskussionen och omröstningarna på mötet 
17.10.2016.  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå   
 
att  kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsstadga. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 

______________ 
 
Kfge 7.11.2016 
 
Under diskussionen föreslog Peter Albäck remittering av ärendet till kommunstyrelsen och till 
nämnderna för utlåtande. Carl-Johan Enroth, Elisabeth Hagström och Stefan Högnabba un-
derstödde.  
 
Ordföranden konstaterade att det finns ett understött förslag om remittering av ärendet, vilket 
betyder att fullmäktige bör rösta om fortsatt behandling av ärendet mot en remittering. Röst-
ningen sker genom namnupprop så, att den som röstar för fortsatt behandling röstar ja och 
den som röstar för remittering röstar nej. Rösterna föll 4 "ja"-röster och 22 "nej"-röster, Bilaga 
1/ 59 § av 7.11.2016. Albäcks förslag vann. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige remitterade ärendet för ny behandling. 
___________ 
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Dnr: KST 91/2016 
 
Kst 31.10.2016 

 
60 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR    Val av bildningschef 

Tf. kommundirektören:  

Bildningschefen Leif Jakobsson inlämnade 10.8.2016 sin avskedsansökan, vilken behandlades i 
kommunstyrelsen 22.8.2016 och godkändes i kommunfullmäktige 13.10.2016. Bildningschefen avgår 
med pension den 31.12.2016.  
 
Enligt förvaltningsstadgans 42 § lediganslår kommunstyrelsen en tjänst till vilken fullmäktige utser 
innehavare. På sitt möte 22.8.2016 beslöt kommunstyrelsen att lediganslå tjänsten som bildningschef 
att sökas senast 26.9.2016 kl. 15. Kommunstyrelsen gav samtidigt tf. kommundirektören mandat att 
utse en rekryteringsgrupp på 3-4 personer som håller i processen.  
 
Annons om tjänsten har ingått i Österbottens tidning, Keskipohjanmaa, tidningen Läraren, på mol.fi 
och på kommunens webbsida.  
 
Enligt annonsen var behörighetskraven för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och för tjänsten 
lämplig arbetserfarenhet, god färdighet i ledarskap, god förtrogenhet med förvaltning och ekonomi 
samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Dessutom värdesätts insikt i bild-
ningssektorn.   
 
Tjänsten som bildningschef söktes inom utsatt tid av 12 personer, pedagogie magister Fredrik Back-
lund, pedagogie magister Michaela Dahlsten, pedagogie kandidat Anders Fors, pedagogie magister 
Mikael Hjulfors, pedagogie magister Mats-Erik Käld, filosofie doktor (inriktning psykologi) Päivi Merjo-
nen, pedagogie magister Johan Nygård, filosofie magister XX, Bachelor of Business Administration 
(tradenom) Tarja Seppänen, pedagogie magister Tony Widjeskog, filosofie magister Hannu Wuorela 
och pedagogie magister Jaana Vähä-Antila-Nieminen. Kort sammanställning av de sökande; Bilaga 
1/55 § av 7.11.2016.  
 
Rekryteringsgruppen, som bestod av kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar, bildnings-
nämndens medlem, rektor Björn Sandbacka och tf. kommundirektören, gick igenom ansökningarna. 
Gruppen konstaterade att Tarja Seppänen har en lägre högskoleexamen och att hon därmed inte 
uppfyller behörighetskraven i annonsen. Samtidigt konstaterade gruppen att Päivi Merjonen enligt 
egen uppgift hade nöjaktiga kunskaper i svenska och att Jaana Vähä-Anttila-Nieminen enligt ansökan 
har nöjaktiga skriftliga kunskaper i svenska. De uppfyllde därmed inte heller behörighetskraven.  
 
Bland övriga sökande hade XX angett sin arbetserfarenhet synnerligen summariskt och YY hade inte 
angett språkkunskaper. Flera av de sökande hade gjort en egen uppskattning av sina språkkunska-
per. 
 
Tre sökande uppfyllde på basen av ansökan inte behörighetskraven. Två övriga sökande har lämnat 
in ansökningar som inte är fullständiga och flera har gjort egna uppskattningar av sina språkkunska-
per. På basen av en helhetsbedömning av alla ansökningar beslöt gruppen att kalla fem sökande till 
en intervju som bestod av dels fyra skriftliga förhandsfrågor och dels en muntlig intervju. De fem som 
på basen av en helhetsbedömning kallades till intervju var Fredrik Backlund, Mikael Hjulfors, Mats-Erik 
Käld, Johan Nygård och Tony Widjeskog. I samband med intervjuerna kontrollerades de formella 
språkkunskaperna hos dessa fem särskilt i och med att flera av de sökande hade angett en egen upp-
skattning av språkkunskaperna.  
 
Enligt förvaltningsstadgans 37 § ska bildningsnämnden ge utlåtande om valet av bildningschef och det 
gjorde nämnden på sitt möte 26.10.2016. Nämnden glädjes över det stora antalet goda sökanden och 
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föreslog att valet av bildningschef skulle göras mellan Mats-Erik Käld, Johan Nygård och Tony Widje-
skog.   
 
Rekryteringsgruppen föreslår enhälligt att Johan Nygård väljs till ny bildningschef. 
 
Samtliga ansökningshandlingar och svaren på de skriftliga förhandsfrågorna inför intervjun finns att 
tillgå under de möten som behandlar ärendet.  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige  
att  Johan Nygård väljs till ny bildningschef tillsvidare med sex månaders prövotid under 

förutsättning att han lämnar in godtagbart läkarintyg innan tillträde.  
 
Sökanden Johan Nygård intervjuades vid kommunstyrelsens möte. 
 
Anders Forsberg föreslog att Tony Widjeskog väljs till bildningschef. Förslaget understöddes av Hans 
Sandström. 
  
Ordföranden konstaterade att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Susanne Hong-
ell föreslog sluten omröstning, vilket omfattades enhälligt. Rösterna föll 5 för Johan Nygård och 4 för 
Tony Widjeskog. T.f. kommundirektörens förslag vann. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning  
att  föreslå för fullmäktige att Johan Nygård väljs till ny bildningschef tillsvidare med sex 

månaders prövotid under förutsättning att han lämnar in godtagbart läkarintyg innan till-
träde.   

_____________ 
 
Kfge 7.11.2016 
 
Samtliga ansökningshandlingar och svaren på de skriftliga förhandsfrågorna inför intervjuer-
na fanns att tillgå under mötet.  
 
Under diskussionen föreslog Hans Sandström att Tony Widjeskog  skulle väljas. Förslaget 
understöddes av Tapani Myllymäki, Peter Albäck och Carl-Johan Enroth. 
 
Ordföranden konstaterade att det finns två förslag till bildningschef och att omröstning bör 
företas. Vid personval sker röstningen med slutna röster. Ordföranden påminde även om att 
röstningen sker bland samtliga behöriga sökande. Protokolljusterarna fungerade som röst-
räknare. Rösterna föll 12 röster för Johan Nygård och 14 röster för Tony Widjeskog.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslöt att välja Tony Widjeskog till ny bildningschef tillsvidare 
med sex månaders prövotid under förutsättning att han lämnar in godtagbart läkarin-
tyg innan tillträde.  
____________  
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61 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

1. Arbetsgruppen för att utarbeta en Kronobymodell gällande Sote- och landskaps-
reformen - slutrapport 

 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige antecknade ärendet för kännedom. 
___________ 
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62 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN 

Inga brådskande ärenden fanns att behandla. 
___________ 
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Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
7.11.2016 

 
 
Sida 
7/113 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
7.11.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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: 53-54, 58-59 och 61-62 
 
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: 55-57 och 60   30 dagar 
 
 
Besvärstiden räknas från att protokollet är framlagt för påseende. Protokollet är framlagt till 
påseende 11.11.2016.  
 
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 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi


KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 
Sammanträdesdatum 
7.11.2016 

 
 
Sida 
7/114 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 
 
7.11.2016 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 
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. 
 
 
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. 
 
 
Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av 
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
   
 
 


