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Ordförande

Hans-Erik Lindgren

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Torsdagen den 23 februari 2017, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ordförande och viceordföranden för fullmäktige 1.1-

31.5.2017
4 §. BILDNINGSVÄSENDET Utvärdering av avtalet för Jakobstadsregionens

gymnasienämnd
5 §. AVGIFTER Förslag till höjning av tomtpriser 2017
6 §. VÄGAR Anläggning av gång- och cykelväg; vägplan för Flygfältsvägen,

landsväg 748
7 §. BUDGET 2017 Anslag för firande av veterandagen
8 §. BUDGET 2017 Tilläggsanslag för projekt gällande uppdatering av fastighets- och

fastighetsskatteregister
9 §. FÖRTROENDEVALDA Uppsägning av förtroendeuppdrag; Johanna Widjeskog

10 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan
11 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Carl-Johan Enroth m.fl.:s yrkande: sammankallande av

kommun fullmäktige för ny behandling av landskapstillhörighet
12 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och invånarinitiativ väckta 2016

samt tidigare obesvarade motioner
13 §. MOTION Kristdemokraternas motion; åtgärda problem med bristen på

svenskspråkiga bäddavdelningsplatser
14 §. REVISION Val av OFR-samfund för revisionsperioden 2017-2020
15 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
16 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 15 februari 2017.
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 15.2 -
23.2.2017 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi.
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 16 februari
2017.

I samband med behandlingen av denna paragraf uppmärksammade Tapani Myllymäki full-
mäktige om, att mandattiden för fullmäktiges presidium har gått ut 31.12.2016 och att nya
borde väljas för tiden 1.1-31.5.2017.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige
beslutfört.

Fullmäktige beslöt enhälligt att sätta in en paragraf om val av ordförande och viceord-
föranden för tiden 1.1.-31.5.2017 som paragraf 3.
___________
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2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 24 februari 2017.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att utse Stefan Högnabba och Tapani Myllymäki att till-
sammans justera protokollet måndagen den 27 februari 2017 kl. 14.00.
__________
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3 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ordförande och viceordföranden för fullmäktige
1.1-31.5.2017

Under 1 § detta sammanträde, uppmärksamgjorde Tapani Myllymäki fullmäktige om, att
mandatperioden för kommunfullmäktiges ordförande och viceordföranden har gått ut
31.12.2016.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att behandla valet av ordförande och viceordfö-
randen för mandattiden 1.1-31.5.2017.

Kommunfullmäktige återvalde enhälligt Hans-Erik Lindgren till ordförande, Stefan
Högnabba till I vice ordförande och Mats Stenbäck till II vice ordförande för mandatpe-
rioden 1.1-31.5.2017
___________
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Dnr: KST 16/2017

4 §. BILDNINGSVÄSENDET Utvärdering av avtalet för Jakobstadsregionens gymna-
sienämnd

Kst13.2.2017
Bildningschefen:
Samarbetsnämnden i Pedersörenejden beslöt 13.4.2015 att anhålla om projektmedel för att
utarbeta ett avtal som konkretiserar och formaliserar samarbetet gymnasierna emellan i nor-
ra svenska Österbotten. Kulturfonden beviljade 10 000 euro för ändamålet. Under hösten
2015 utarbetade kommunerna i Jakobstadsregionen ett avtal för en gemensam gymnasie-
nämnd. Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden behandlade ärendet vid sitt
möte 15.12.2015 och rekommenderar att kommunerna godkänner det preciserade avtalet
så, att en gemensam gymnasienämnd kan inleda sin verksamhet 1.3.2016. Ifall kommunerna
skulle godkänna avtalet och en gemensam gymnasienämnd bildas skulle Kulturfonden beta-
la ut 50 000 euro i anslag för förverkligande av projektets målsättningar.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet på sitt möte 4.2.2016. Kommunfullmäktige godkän-
de efter omröstningar förslaget till avtal om en gemensam gymnasienämnd. Samtidigt beslöt
fullmäktige att en utvärdering av gymnasienämnden ska ske i februari 2017.

Syftet med nämnden har varit att utöka samarbetet gymnasierna emellan. Gymnasienämn-
den har hållit fyra sammanträden under sitt första verksamhetsår. En projektkoordinator har
anställts på 40 % under tiden 1.8.2016-31.12.2017. Projektkoordinator Maria Söderbacka har
sammanfattat verksamheten under det första året, Bilaga 1/4 § av 23.2.2017. Andelslaget
kring den virtuella undervisningsplattformen ViRum håller på att bildas. Enligt Kronoby gym-
nasiums rektor Erland Slotte, är utmaningen för nämnden att åstadkomma något som är ut-
över det normala samarbetet inom Team Nord-gymnasierna. De största fördelarna med
gymnasienämnden är den gemensamma fortbildningen som ordnats. Däremot har farhågor-
na med kvotering av studeranden till de olika gymnasierna inte besannats. Slotte önskar att
kostnaderna som uppstår för den gemensamma gymnasienämnden inte ska belasta Krono-
by gymnasium. Avslutningsvis konstateras att det finns ett antal frågor där de olika kommu-
nerna/gymnasierna är av olika åsikt, men att det ändå är bra att mötas och diskutera samar-
betet.

T.F KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att utvärderingen av Jakobstadsregionens gymnasienämnd antecknas till känne-

dom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsen beslöt även enhälligt att kalla rektor Erland Slotte och projektkoordinator
Maria Söderbacka för att ge ytterligare information vid fullmäktigebehandlingen av ärendet.
__________
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Kfge 23.2.2017

Ärendet inleddes med att kommunfullmäktiges ordförande gav rektor Erland Slotte och pro-
jektkoordinator Maria Söderbacka möjligheten att kort kommentera gymnasienämndens för-
sta verksamhetsår. Därefter gavs fullmäktigemedlemmarna möjlighet att diskutera och ställa
frågor.

BESLUT:

Fullmäktige antecknade utvärderingen av Jakobstadsregionens gymnasienämnd för
kännedom.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
23.2.2017

Sida
1/8

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.2.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 136/2016

5 §. AVGIFTER Förslag till höjning av tomtpriser 2017

Kst 12.12.2016

Tekniska chefen:
Enligt reglerna för tomtöverlåtelse, vilka godkändes av kommunfullmäktige 12.2.1998, ska
tekniska nämnden godkänna försäljning och arrendering av tomter till av fullmäktige fastställ-
da priser.

Kommunfullmäktige har 12.12.2013 fastställt följande tomtpriser vid försäljning av kommu-
nens tomter:
 Tomtpriset för bostadstomter är 3,00 €/m2 och för radhustomter 4,20 €/m2 .
 Bostadstomtpriset för kv. 114, på det nya bostadsområdet vid Pelostranden, Nedervetil,

fastställdes till 5,20 €/m2.
 Industritomtpriserna fastställdes till 2,60 €/m2.
 För affärstomten (tomt 1 kv. 103) invid korsningen Flygfältsvägen/Europaväg-8 så fast-

ställdes priset till 5,20 €/m2.
 För det nya bostadsområdet (oplanerat) med större tomter vid Påras skola så fastställ-

des priset till 2,10 €/m2.

Kommunfullmäktige har 1.4.2012 fastställt tomtpriserna för Fiskarholmen till 4 €/m2 och för
Södra Lyttsbacka till 3,50 €/m2.

Ekonomigruppen för balansering av kommunens ekonomi föreslår i sin rapport, som anteck-
nades till kännedom på kommunstyrelsens möte 6.6.2016, att tekniska verket under hösten
2016 för ett förslag till fullmäktige om justerade tomtpriser från och med januari 2017. Priser-
na höjs en aning.

Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Kronoby betydligt under i m2 pris. Vid en
jämförelse med Pedersöre kostar en egnahemshustomt mellan 4.48 – 8,05 €/m2, affärstom-
ter 7,75 €/m2 och industritomter 3,10 €/m2. Därför kunde det vara motiverat med en förhöj-
ning av tomtpriserna inför nästa år.

Priserna fastställs av fullmäktige och de nya priserna kunde träda i kraft från 1.3.2017. Det
betyder att man fram till det kan köpa tomter till gammalt pris, vilket eventuellt kan locka nå-
gon köpare. Tomtförsäljningen har legat nere under 2016; inga tomter har sålts på detaljpla-
neområden.

Tekniska chefen föreslår för kommunstyrelsen att tomtpriserna från och med den 1.3.2017
höjs med ca 15 %:

 priset för egnahemstomter är 3 ,50 €/m2

 (Vid Pelostrandvägen är alla tomter sålda)
 priset på området invid Påras skola är 2,50 €/m2

 priset på radhustomter är 4,80 €/m2
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 priset på industritomter är 3,00 €/m2

 priset på affärstomten invid Flygfältsvägen, tomt 1 i kvarter 103 är 5,50 €/m2

 tomtpriserna för Fiskarholmen 4 ,50 €/ m2 och för Södra Lyttsbacka 4,00 €/m2

att kommunstyrelsen kan besluta om tillfälliga kampanjpriser för tomter. Detta kunde använ-
das exempelvis vid olika mässor eller andra kortare kampanjer för tomtförsäljning.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna i Kronoby från
1.3.2017, vilket innebär

att priset för egnahemstomter är 3,50 €/m2

att priset på området invid Påras skola är 2,50 €/m2

att priset för egnahemstomter vid Fiskarholmen är 4,50 €/m2, vid Södra Lyttsbacka
4,00 €/m2 och vid Kaino 4,00 €/m2

att priset på radhustomter är 4,80 €/m2

att priset på industritomter är 3,00 €/m2

att priset på affärstomten invid Flygfältsvägen, tomt 1 i kvarter 103 är 5,50 €/m2

att kommunstyrelsen kan besluta om tillfälliga kampanjpriser för tomter.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________

Kfge 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att enligt styrelsens förslag fastställa tomtpriser-
na i Kronoby från 1.3.2017, till

att priset för egnahemstomter är 3,50 €/m2

att priset på området invid Påras skola är 2,50 €/m2

att priset för egnahemstomter vid Fiskarholmen är 4,50 €/m2, vid Södra Lytts-
backa 4,00 €/m2 och vid Kaino 4,00 €/m2

att priset på radhustomter är 4,80 €/m2

att priset på industritomter är 3,00 €/m2

att priset på affärstomten invid Flygfältsvägen, tomt 1 i kvarter 103 är 5,50
€/m2

att kommunstyrelsen kan besluta om tillfälliga kampanjpriser för tomter.
___________
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Dnr: KST 148/2015

6 §. VÄGAR Anläggning av gång- och cykelväg; vägplan för Flygfältsvägen, landsväg 748

Kst 13.2.2017
Planläggaren:

NTM-centralen har sänt vägplanen för lättrafikregleringar på landsväg 748, Flygfältsvägen,
på sträckan Wikarsvägen-Såkavägen, till kommunen för behandling enligt landsvägslagens
27 §.
Planen har uppgjorts av kommunen med anlitande av planeringsbyrå Ramboll Oy med Mikko
Uljas som konsult. Planeringen inleddes under år 2014 med en utredning om på vilken sida
av Flygfältsvägen cykelvägen bör byggas. Utredningsmaterialet fanns till påseende under
tiden 17.2–3.3.2014. Med beaktande av inlämnade påpekanden, planerarens och NTM-
centralens åsikt beslöt tekniska nämnden 9.4.2014 att den södra sidan väljs som grund för
den fortsatta planeringen och att en fullständig vägplan uppgörs. Vägplaneringskostnaderna
har erlagts av kommunen och utgjorde drygt 40 000 €.

Under planeringsarbetet hölls ett informationsmöte 20.1.2015. Informationsmötet var utan-
nonserat och alla berörda markägare fick skild kallelse och utdrag ur vägplanen. Den slutliga
planen uppgjordes och har varit framlagd till påseende på Kronoby kommungård under tiden
1.11–30.11.2015. Anmärkningar mot planen skall riktas till NTM-centralen och de skulle in-
lämnas till kommunen före utgången av den tid som planen var framlagd till påseende.

En anmärkning inkom av Stig Sjölind och Inger Krohn, Bilaga 1/6 § av 23.2.2017. I anmärk-
ningen anser de att leden bör placeras på den norra sidan av Flygfältsvägen, att de bör få en
direkt anslutning till Flygfältsvägen från deras tomt samt att busshållplatsen bör placeras där
den nu finns. I vägplanen har deras tomtområde beaktats så att deras mark inte behöver
lösas in. Den nya busshållplatsen samt cykelvägen kan byggas på det vägområde som finns
idag. En ny infart till deras tomt kan inte förordas då infart till tomten skall ske från Wikarsvä-
gen och nya anslutningar till en landsväg skall undvikas.

Kommunen bör i sitt utlåtande meddela om det på området som berörs av vägplanen finns
detaljplaner eller övriga planer, som inte överensstämmer med vägplanen. Detaljplanen för
revideringen av Kronoby centrum har 8.12.2016, 67 § blivit godkänd av fullmäktige och i de-
taljplanen har den planerade cykelvägen beaktats. Kommunen bör även meddela om man
förbinder sig att stå för byggnadskostnaderna till 100 %. De anmärkningar som inkommit från
markägare inom påseendetiden borde även kommenteras i kommunens utlåtande. I utlåtan-
det bör kommunen även ta ställning till flere punkter som finns uppräknade i brevet från
NTM-centralen, Bilaga 2/6 § av 23.2.2017.

Det är inte på kort sikt realistiskt att räkna med att kommunen skulle ha ekonomisk möjlighet
att stå för byggnadskostnaderna i sin helhet. Byggnadskostnaderna har beräknats till 957
000 €. I ekonomiplanen för 2018 och 2019 har kommunen reserverat 300 000 € årligen för
projektet, vilket innebär att utomstående finansiering krävs för ungefär hälften. Det är också
en förutsättning för att projektet skall kunna starta. Cykelvägen är av stor regionalpolitisk vikt
i och med att den förbättrar säkerheten till ett av Finlands starka regionflygplatser. Kronoby
flygplats har årligen över 80 000 passagerare av vilka en stor del rör sig längs ifrågavarande
sträcka som dessutom löper längs en livlig skolväg till Påras skola. Projektet borde därför
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prioriteras även regionalt som ett betydande terminalprojekt för Karleby-Jakobstads flygplats.
Det är av vikt för att flygplatsen och därmed hela regionen ska kunna utvecklas.

I brevet har NTM-centralen även föreslagit att kommunen tar över underhållet av de byggda
gång- och cykelvägarna. Det har tidigare varit en självklarhet att NTM-centralen sköter om
underhållet ifall kommunen bidrar till byggnadskostnaderna längs en statlig väg och det gäll-
er även för underhållet av vägbelysningen.

Eftersom kommunen med sitt utlåtande förbinder sig att stå för en del av byggnadskostna-
derna är det naturligt att kommunens utlåtande ges av kommunfullmäktige.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att att fullmäktige konstaterar att det inte finns några markanvändningsplaner

i strid med vägplanen på området, att detaljplanen för Kronoby centrum nyligen
har blivit godkänd och vunnit laga kraft samt att vägplanen har beaktats i detalj-
planen,

att kommunen förbinder sig att stå för cirka hälften av anläggningskostnaderna för
gång- och cykelvägen. Kommunen bidrar också aktivt till att föra fram projektet
som ett regionalpolitiskt viktigt terminalprojekt,

att den anmärkning som inlämnats enligt Bilaga 1/6 § av 23.2.2017 inte beaktas,

att kommunen utan ersättning överlåter de egna markområden som behövs för
byggandet av cykelvägen,

att kommunen inte övertar underhållskostnaderna för cykelvägen eller bruks- och
underhållskostnaderna för vägbelysningen och

att kommunen inte har något att anmärka mot de föreslagna planlösningarna med
tanke på framtida användningsbehov eller framtida markanvändningsplaner för

området.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________

Kfge 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________

Liane Byggmästar anmälde intressejäv och lämnade sin plats i fullmäktigesalen under be-
handlingen av denna paragraf.
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Dnr: KST 28/2017

7 §. BUDGET 2017 Anslag för firande av veterandagen

Kst 13.2.2017

Förvaltningschefen:

Den nationella veterandagen firas för 31:e gången onsdagen den 27 april. Mottot för årets
veterandag är. "Sinun - Din". Det nationella huvudevenemanget ordnas i år i Lahtis. Med
temat önskar den nationella huvudkommittén för veterandagen föra fram att veterandagen är
allas vår gemensamma fest - din fest. Hedersgäster är våra krigsveteraner och deras när-
maste.

Veteranfester har i vår kommun ordnats sedan 1989, för vilka kommunfullmäktige av sina
dispositionsmedel beviljat anslag för firandet. Festen har ordnats i alla kommundelarna.
Årets veteranfest är för närvarande under beredning men hålls troligen i Kronoby centrum.

Trots att det glesnar i veteranleden ser dessa med tacksamhet att veteranfester ordnas i
kommunen. De största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och
annonsering.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige anvisar 2 500 € från sina dispositionsmedel för att fira vete-

randagen 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kfge 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige anvisar enligt styrelsens förslag 2 500 € från sina dispositions-
medel för att fira veterandagen 2017.
__________
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Dnr: KST 25/2017

8 §. BUDGET 2017 Tilläggsanslag för projekt gällande uppdatering av fastighets- och
fastighetsskatteregister

Kst 13.2.2017

Tf. kommundirektören:

Avsikten med byggnadsregister- och fastighetsskatteprojektet är att inventera kommunernas
byggnadsbestånd, komplettera uppgifterna i nuvarande register och att utgående från det
föra vidare aktuella uppgifter åt skattemyndigheterna gällande fastighetsbeskattningen. I
samband med projektet uppdateras kommunens byggnadsregister, vilket gör att man får en
bättre helhetsbild över de byggnader som finns inom kommunens område. Vid liknande pro-
jekt har det visat sig att framförallt vissa mindre byggnader samt gamla byggnader, som upp-
förts innan bygglov krävdes, ofta har saknats i registret. När registren kompletteras med de
här byggnaderna innebär det samtidigt tilläggsinkomster för kommunerna i form av ökande
fastighetsskatt. Genom byggnadsregister- och fastighetsskatteprojektet tryggas också en
jämlik behandling av fastighetsägarna i kommunerna.

Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre har diskuterat ett gemensamt bygg-
nads- och fastighetsskatteprojekt som beräknas pågå under 2-4 år. En preliminär projektplan
har utarbetats, Bilaga 1/8 § av 23.2.2017. Projektet kräver tilläggsresurser utöver den nuva-
rande personalen för att kunna genomföras framgångsrikt. Med hjälp av projektet är det möj-
ligt att höja avkastningen från fastighetsskatten betydligt under de närmaste åren, utan att
höja själva skatteprocenten. Detta är möjligt förutsatt att det i byggnadsbeståndet finns mot-
svarande mängd byggnader utanför beskattningen, som i andra städer och kommuner där
ifrågavarande projekt har utförts.
I samband med projektet noteras också eventuella olovliga byggnader, vilka förs till bygg-
nadstillsynsmyndighetens kännedom för åtgärder.

Projektet inleds med en gemensam projektansvarig som under några månader utarbetar de
detaljerade riktlinjerna för projektet. Jakobstad fungerar som arbetsgivare och fakturerar de
övriga kommunerna. Utgående från behovet beslutar var och en av de deltagande kommu-
nerna under våren om vilka lokala resurser som behövs för projektet. Uppskattad kostnads-
kalkyl för projektet framgår av Bilaga 2/8 § av 23.2.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att ett tilläggsanslag på 80 000 euro beviljas för projektet gällande uppdate-

ring av fastighets- och fastighetsskatteregister under år 2017. Fullmäkti-
ges beviljande av detta leder till och är en förutsättning för att projektet
ska kunna genomföras.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Kfge 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
__________
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Dnr: KST 102/2016

9 §. FÖRTROENDEVALDA Uppsägning av förtroendeuppdrag; Johanna Widjeskog

Kst 23.1.2017

Förvaltningschefen:

Johanna Widjeskog har anmält att hon inte vill fortsätta sitt förtroendeuppdrag i den finska
skolsektionen januari-maj 2017. Hon är vald till förtroendeuppdraget av kommunfullmäktige.

Mandattiden för de fullmäktigeledamöter som valdes i kommunalvalet 2012 och övriga för-
troendevalda som utsetts efter valet skulle normalt ta slut vid utgången av år 2016. I prakti-
ken har de förtroendevalda förbundit sig att sköta uppdraget tills dess. Därför föreskrivs det i
övergångsbestämmelserna om att de förtroendevalda har rätt att lämna sitt uppdrag vid ut-
gången av den lagenliga mandattiden, d.v.s. vid utgången av år 2016, utan att lämna något
särskilt skäl.

Om en fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald lämnar sitt uppdrag vid utgången av
2016 kallas en ersättare istället för fullmäktigeledamoten för den återstående mandattiden
och istället för en annan förtroendevald som lämnar sitt uppdrag väljs en ny förtroendevald.
En fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald i kommunen som lämnar sitt uppdrag skall
anmäla det skriftligen till fullmäktige eller det organ som har utsett den förtroendevalda. Av-
gångsbeskedet skall lämnas in senast 30.11.2016 genom ett fritt formulerat meddelande.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beviljar Johanna Widjeskog befrielse från förtroende-

uppdraget som medlem av finska skolsektionen och
att kommunfullmäktige utser en ny medlem till finska sektionen för tiden ja-

nuari-maj 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________

Kfge 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beviljade Johanna Widjeskog befrielse från förtroendeuppdraget
som medlem av finska skolsektionen.

Kommunfullmäktige utsåg Hannele Svartsjö till ny medlem av finska skolsektionen för
tiden januari-maj 2017.
_________
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Dnr: KST 81/2015

10 §. 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
röstar på Hagströms förslag röstar nej. Rösterna föll 3 ja-röster (Skullbacka, Strandvall och Byggmäs-
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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, Hong-
ell och Sandström). Hagströms förslag vann, vilket innebär att förslaget att kommunstyrelsen besluter
om kommundirektörens och ledningsgruppens löner intas i förslaget till förvaltningsstadga som pre-
senteras 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 nämn-
derna för utlåtande. Carl-Johan Enroth, Elisabeth Hagström och Stefan Högnabba understödde.

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. Röstningen 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. Albäcks förslag vann.

BESLUT:
Kommunfullmäktige remitterade ärendet för ny behandling.
___________

Kst 23.1.2017

Tf. kommundirektören;

I enlighet med kommunfullmäktiges önskemål bads bildningsnämnden, byggnadsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, revisionsnämnden samt äldre-
rådet om utlåtanden kring förslaget till ny förvaltningsstadga. Utlåtanden önskades inom år
2016.
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Alla nämnder samt äldrerådet inkom med utlåtanden inom utsatt tid. Utlåtandena har sam-
manställts i Bilaga 1/10 § av 23.2.2017.

Överlag kan konstateras att alla nämnder framförde kritik i varierande grad kring den före-
slagna nämndstrukturen. En del ville att nämndstrukturen skulle fortsätta precis som tidigare,
medan andra önskade att den föreslagna tekniska och miljönämnden skulle delas upp i en
teknisk nämnd och en miljö- och byggnadsnämnd. Också kring bildnings- och fritidsnämnden
framfördes en del dubier. En del lyfte upp möjliga problem med en ny struktur på en mera
allmän nivå.

Förslaget till ny förvaltningsstadga har justerats på basen av de inkomna utlåtandena. En del
synpunkter har beaktats rakt av, medan andra har beaktats i varierande grad eller inte alls.
Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens tidigare behandling av förvaltningsstadgan och de
omröstningar som genomförts tidigare. Dessutom har synpunkterna i utlåtandena också
vägts i förhållande till kommunförbundets mall för förvaltningsstadga samt dess motiveringar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsstadga.

Ekonomichefen ansvarar för kommunens kortfristiga finansiering inom givna ramar, vilket
innebär att uppgiften stryks från affärs- och riskhanteringssektionen i punkt 7, förvaltnings-
stadgans 32 §.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 23.2.2017

T.f. kommundirektören presenterade hur arbetet med förnyandet av förvaltningsstadgan har
förlöpt och därefter öppnade fullmäktiges ordföranden diskussionen.

Stefan Högnabba föreslår att "tekniska och miljönämnden har en tillståndssektion, Bilaga
2/10 § av 23.2.2017.
Helena Broända föreslår att det i Stefan Högnabbas förslag borde stå personliga ersättare
istället för ersättare. Peter Albäck och Jesper Lindvall understöder förslaget och fullmäktige
godkänner det enhälligt

Ossian Wassborr föreslår att det på sid. 8 sätts in att fullmäktige- och styrelseordföranden
önskas behärska båda inhemska språken. Elisabeth Hagström och Tapani Myllymäki under-
stöder förslaget. Ordföranden konstaterar att det mot styrelsens förslag kommit ett motför-
slag och att röstning bör genomföras. Han föreslår att den görs med namnupprop så, att den
som stöder styrelsens förslag röstar "ja" och den som stöder Wassborrs förslag röstar "nej",
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vilket godkändes. Av omröstningspropositionen, Bilaga 3/10 § av 23.2.2017 framgår att sty-
relsens förslag fick 8 röster och Wassborrs 18 röster samt att en fullmäktigemedlem lade ner
sin röst. Wassborrs förslag godkändes.

Bengt-Johan Skullbacka föreslår att antalet medlemmar i tekniska och miljönämnden mins-
kas till 7. Stefan Högnabba understöder förslaget och fullmäktige godkänner det enhälligt.

Elisabeth Hagström föreslår i 10 §, att av både bildnings- och fritidsnämnden samt tekniska
och miljönämndens ordinarie medlemmar skall en vara ordinarie medlem i styrelsen, vilket
godkändes enhälligt.

Elisabeth Hagström föreslår att på sid. 18 i punkt 1 borde stå att "kommunstyrelsen besluter
om köp, byte och försäljning av fast egendom till ett belopp om högst 50 000 €" (inte 100 000
€). Ossian Wassborr understöder förslaget. Ordföranden konstaterar att det mot styrelsens
förslag kommit ett motförslag och att röstning bör genomföras. Han föreslår att den görs med
namnupprop så, att den som stöder styrelsens förslag röstar "ja" och den som stöder Hag-
ströms förslag röstar "nej", vilket godkändes. Av omröstningspropositionen, Bilaga 4/10 § av
23.2.2017 framgår att styrelsens förslag fick 22 röster och Hagströms 5 röster. Styrelsens
förslag vann.

Tapani Myllymäki föreslår att fullmäktige håller kvar rätten att själv anställa kommundirektö-
ren, förvaltningschefen, ekonomichefen, bildningschefen och tekniska chefen. Elisabeth
Hagström understöder förslaget. Ordföranden konstaterar att det mot styrelsens förslag
kommit ett motförslag och att röstning bör genomföras. Han föreslår att den görs med namn-
upprop så, att den som stöder styrelsens förslag röstar "ja" och den som stöder Myllymäkis
förslag röstar "nej", vilket godkändes. Av omröstningspropositionen, Bilaga 5/10 § av
23.2.2017 framgår att styrelsens förslag fick 4 röster och Myllymäkis 23 röster. Myllymäkis
förslag godkändes.

Elisabeth Hagström föreslår att eurosummorna tas bort från s. 69. Förslaget vann inget un-
derstöd och förfaller därmed.

Helena Broända föreslår att endast 4 medlemmar av tekniska nämnden behöver vara full-
mäktigemedlemmar; ordföranden, viceordföranden och 2 medlemmar. Elisabeth Hagström
understöder förslaget. Förslaget omfattades enhälligt

Tapani Myllymäki pekade på ett flertal olikheter mellan den finska och den svenska versio-
nen av förvaltningsstadgan, vilka åtgärdas.
BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att godkänna Stefan Högnabbas förslag till för-
ändringar, vilka t.f. kommundirektören inför i förvaltningstadgan. Den rättade bilagan
finns som Bilaga 6/10 § av 23.2.2017.

Kommunfullmäktige omfattade även, att fullmäktige väljer ledamöter och ersättare i
svenska och finska skolsektionerna.

Kommunfullmäktige besluter att ersättarna i nämnderna bör vara personliga.
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Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att sätta in i förvaltningsstadgan, att full-
mäktige- och styrelseordförandena önskas behärska båda inhemska språken.

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att endast 4 medlemmar av tekniska och miljö-
nämnden behöver vara fullmäktigemedlemmar; ordföranden, viceordföranden och 2
medlemmar.

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att antalet medlemmar i tekniska och miljönämn-
den minskas till 7.

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att av både bildnings- och fritidsnämndens samt
tekniska och miljönämndens ordinarie medlemmar skall en vara ordinarie medlem i
styrelsen.

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att hålla kvar rätten att själv anställa
kommundirektören, förvaltningschefen, ekonomichefen, bildningschefen och tekniska
chefen.

Beslöts att t.f. kommundirektören inför ändringsförslagen och ändrar språkliga felak-
tigheter och skillnader mellan de finska och svenska versionerna.
________
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Dnr: KST 2/2017

11 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Carl-Johan Enroth m.fl.:s yrkande: sammankallande av
kommun fullmäktige för ny behandling av landskapstill-
hörighet

Kst 13.2.2017

T.f. kommundirektören:

Carl-Johan Enroth samt nio övriga ordinarie fullmäktigeledamöter lämnade den 4.1.2017 in
ett yrkande, om att kommunfullmäktige med det snaraste kallas samman för att behandla
ärendet om landskapstillhörighet. De undertecknande hänvisar till kommunallagens 54 § och
att fullmäktige bör kallas samman också när kommunstyrelsen eller en fjärdedel av fullmäkti-
geledamöterna så önskar för att behandla ett av dem nämnt ärende. Ett sådant ärende bör
beredas i brådskande ordning. De yrkande skriver att det efter fullmäktigemötet 7.11.2016
klarlagts att landskapet Mellersta Österbotten samt Mellersta Österbottens social- och hälso-
vårdssamkommun (Soite) anser juridiskt problematiskt att tillhandahålla social- och hälso-
vårdstjänster på ett annat landskaps område samt att de ytterligare anser att det inte är möj-
ligt att över landskapsgränsen tillhandahålla tjänster inom räddningsväsendet. Underteck-
narna framför att det innebär att den så kallade Kronobymodellen inte kan förverkligas. Av
denna anledning yrkar de på att ärendet om kommunens landskapstillhörighet ska tas upp till
behandling i fullmäktige inom januari månad 2017.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet om landskapstillhörighet på sitt möte 4.2.2016 i och
med att social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet begärde in utlåtanden om
regeringens riktlinjer om självstyrande områden och social- och hälsovårdens stegmärken. I
den första frågan i förfrågan ombads kommunerna ta ställning till om den nuvarande land-
skapsindelningen är rätt utgångspunkt för bildandet av självstyrande områden. 16 fullmäkti-
geledamöter röstade ja, 10 fullmäktigeledamöter röstade nej och en ledamot lade ner sin
röst. Utlåtandet behandlade också flera andra aspekter av reformen. Nio kommuner ville på
basen av remissrundan byta landskap. Reformministrarna drog i sina riktlinjer 26.5.2016 upp
att fyra av dem, Heinävesi, Jorois, Iitti och Storkyro, skulle få byta landskap.

Kommunfullmäktige behandlade ånyo ärendet om landskapstillhörighet på sitt möte
7.11.2016 i och med social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet begärde in utlå-
tanden över lagförslagen kring en social- och hälsovårdsreform och inrättande av en land-
skapsförvaltning. Enligt förslaget inrättas 18 landskap med egna val och fullmäktige. I fråga
17 ombads kommunerna ta ställning till om man i kommunen anser att kommunen bör höra
till det landskap som föreslås i 5 § i införandelagen. Svarsalternativen var Ja, Nej och Tar
inte ställning. Kommunstyrelsen förslag var ja, men i fullmäktige framfördes två andra för-
slag, vilka var nej och tar inte ställning. Vid den första omröstningen ställdes förslaget ”tar
inte ställning” mot förslaget om ”nej”. Rösterna föll 15 "ja"-röster och 11 nej-röster samt en
nedlagd röst. Vid den andra omröstningen ställdes kommunstyrelsens förslag mot ”tar inte
ställning”. Rösterna föll 7 "ja"-röster, 19 "nej"-röster samt en nedlagd röst.

En del av beredningen till fullmäktiges möte 7.11 bestod av slutrapporten daterad 28.10.2016
från Kronobygruppens arbete. Slutrapporten godkändes enhälligt av samtliga medlemmar i
arbetsgruppen som också representerade samtliga partier i fullmäktige. Slutrapporten dela-
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des också ut åt samtliga medlemmar i fullmäktige. I slutrapporten framgår av punkt 15 att
Ilkka Luoma 26.9.2016 i ett mail till tf. kommundirektören framfört att personalen i Kronoby
övergår till landskapet Österbotten som gamla arbetstagare i och med landskapsreformen
samt ansvar för anordnande inte kan flyttas till ett annat landskap. Dessutom konstateras att
lagen om offentlig upphandling kan förorsaka hinder eller problem för en flytt av produktions-
ansvaret till ett annat landskap samt att Kronobyborna fritt kan välja bas- och specialsjuk-
vårdstjänster i Mellersta Östebotten via valfriheten. I slutrapporten konstateras i punkt 18 att
styrgruppen för landskapsreformen i Mellersta Österbotten på sitt möte 7.10.2016 tar ställ-
ning till Kronoby i enlighet med Luomas mail från den 26.9. I punkt 25 i slutrapporten konsta-
teras från arbetsgruppens gemensamma möte med Jukka Kentala, Ilkka Luoma, Kaj Suome-
la och Jukka Ylikarjula att alla är överens om att det som är över strecket omfattas av nuva-
rande valfrihet och att det ingår i den helhet som landskapen fritt kan avtala om över land-
skapsgränserna. I serviceinrättningen (dvs ovanför strecket) ingår specialsjukvård. Myndig-
hetsuppgifter finns också över strecket. Det som ingår i valfriheten kan man fritt välja var-
somhelst i landet. På en direkt fråga om arbetsutskottets linjedragning betyder att Mellersta
Österbotten säger nej till en Kronobymodell svarar Luoma att de vill ha Kronoby i Mellersta
Österbotten, men Kronoby bestämmer själv och det respekterar Mellersta Österbotten. Om
Kronoby väljer Österbotten, så har Mellersta Österbotten en vilja att ha sote-samarbete. Det
som har byggts i Soite vill man hålla kvar så långt som möjligt. Men ingen av förändringsle-
darna som är här har mandat att fatta beslut om hur det blir. Fullmäktige i Kronoby bör veta
att det finns en risk med Kronobymodellen och man vet inte om den kan förverkligas (kan
finnas juridiska problem).
Efter att fullmäktige i Kronoby tagit ställning i landskapsfrågan behandlade arbetsutskottet
och styrgruppen för landskapsreformen i Mellersta Österbotten frågan om Kronobys ställning
och konstaterade att; ”Työvaliokunta toteaa Kruunupyyn mallissa olevan mahdollisia lainsää-
dännöllisiä ongelmia ja työvaliokunta ei pidä Kruunupyyn kunnan alueella sijaitsevien sote-
palveluiden tuottamista toiselle maakunnalle tarkoituksenmukaisena. Mikäli voimaanpanola-
issa Kruunupyy määritellään kuuluvaksi Pohjanmaan maakuntaan, on liikkeenluovutuksen
valmistelu syytä aloittaa yhdessä Pohjanmaan maakunnan kanssa viipymättä. Työvaliokunta
esittää tätä kannanottoa ohjausryhmälle.”. Denna linjedragning ligger i linje med det Ilkka
Luoma samt arbetsutskottet och styrgruppen redan tidigare konstaterat och som framgick av
slutrapporten som delgavs fullmäktige inför utlåtandet 7.11.2016. Linjedragningen betyder
således inte att ny information skulle ha framkommit som kräver en ny behandling i fullmäkti-
ge.

Regeringen publicerade 21.12.2016 riktlinjer om klientens valfrihet inom social- och hälso-
vården. Syftet med lagen är att valfriheten ska öka klientens möjligheter att påverka, göra att
man snabbare får vård och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet. Dessutom
publicerade regeringen de ändringar i utkasten till landskaps- och social- och hälsovårdsla-
gar som gjorts efter remissbehandlingen. Som en del i social- och hälsovårdsmodellen fast-
ställde regeringen också att alla 18 landskap ska anordna prehospital akutsjukvård, och så-
ledes ska det också finnas ett räddningsväsende i alla dessa landskap. I praktiken betyder
regeringens riktlinje att det i fortsättningen kommer att finnas 18 räddningsverk.

Under remissrundan framförde fem kommuner att de ville byta landskap. Fyra av de här fem
ville också under senaste remissrunda byta landskap. Den enda kommun som utöver dessa
fyra tillkommit var Reisjärvi. Dessutom var det åtta kommuner, Kronoby inkluderat, som inte
tog ställning till landskapsindelningen. Regeringen slog 21.12.2016 också fast sitt förslag till
landskapsindelningen. Endast en kommun, Kuhmois, fick byta landskap. De övriga fyra,
Jämsä, Nyslott, Pieksämäki och Reisjärvi, fick alltså inte byta landskap. Ingen av de kommu-
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ner som inte tagit ställning överfördes till något annat landskap än det som de redan nu hör-
de till.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet sände 31.1 ett utkast till en lag om
valfrihet med anknytning till social- och hälsovårdsreformen på remiss. Remissvar kan läm-
nas till och med 28.3.2017. Paragraferna kommer att preciseras under remissbehandlingen
och därefter. Även konsekvensbedömningarna blir färdiga i sin slutliga form efter remissbe-
handlingen. Kommunerna i "Fastlandsfinland", samkommunerna, övriga producenter av so-
cialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt vissa andra aktörer ombeds lämna
yttranden. Även andra kan om de så önskar lämna sitt yttrande om lagutkastet. Yttrandena
är offentliga och de beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens proposition. Krono-
by kommer att avge ett yttrande om lagen om valfrihet inom utsatt tid. Kommunstyrelsen
kommer att behandla ärendet på ett av sina möten i mars. Tf. KD har också ställt några frå-
gor till Social- och hälsovårdsministeriet med anledning av principerna till valfrihetslagstift-
ningen. Regeringsråd Pekka Järvinen har svarat på frågorna (Bilaga 1/11 § av 23.2.2017
Järvinens svar på finska, översättningen till svenska gjord i Kronoby) men konstaterar också
att det är möjligt att svaren ändrar under remissrundan och att en del frågor är för detaljerade
för att man i detta skede ska kunna ta ställning till dem.

De undertecknande yrkade i sin skrivelse på ett fullmäktigemöte inom januari 2017 i och med
att nya fakta framkommit i ärendet. De hänvisar till Mellersta Österbottens ställningstagande
som har redogjorts för ovan. I det ställningstagandet framkommer inget nytt som inte funnits
till kännedom den 7.11.2016 när fullmäktige behandlade ärendet. Enligt den upphävda kom-
munallagens 54 § (motsvarande den nya lagens 94 §) som i och med övergångsbestämmel-
serna i den nya kommunallagen gäller fram till sista maj år 2017 skall fullmäktige ”samman-
kallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för
behandlingen av ett visst ärende. Ett sådant ärende skall beredas i brådskande ordning”.
Konsultation med Kommunförbundets juris har skett i december och januari kring vad som
avses med brådskande beredning. Hon konsterar att hon inte är medveten om någon praxis i
ärendet, men att de brukar säga att det inte nödvändigtvis kräver extrainsatta möten. Vid en
preciserande fråga 5.1.2017 om vi kan utgå från att yrkandet behandlas på ordinarie fullmäk-
tigemöte 23.2.2017 så fås svaret ” om det finns skäl att ordna mötet mer brådskande ska det
förstås göras. Sådana skäl kan vara utomstående deadlines, fatalietider eller liknande. Om
inga skäl finns så räcker det med ordinarie möte.”. I ärendet föreligger inga utomstående
deadlines fatalietider eller liknande och därför behandlas ärendet på fullmäktigemötet
23.2.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige

att utredningen antecknas för kännedom och att yrkandet inte föranleder vidare
åtgärder.

Tapani Myllymäki föreslår att ärendet om ändring av landskapstillhörighet förs till behandling i
fullmäktige. Sixten Dalvik understöder förslaget. Ordföranden konstaterar att det finns två
förslag och att omröstning genom namnupprop bör företas. Den som röstar på t.f. kommundi-
rektörens förslag röstar "ja" och den som röstar på Myllymäkis förslag röstar "nej". Avgavs 5
ja-röster (Forsberg, Sandström, Strandvall, Hästö och Skullbacka), 3 nej-röster (Dalvik,
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Dahlbacka och Myllymäki) och en nedlagd röst (Hongell). T.f. kommundirektörens förslag
vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning, att godkänna förslaget.
Kommunstyrelsen gav t.f. kommundirektören i uppdrag att undersöka huruvida det finns möj-
lighet att få förändringsledarna eller landskapsdirektörerna med på en aftonskola, som hålls i
samband med följande fullmäktigemöte, när ärendet behandlas.
__________

Tapani Myllymäki och Sixten Dalvik lämnade in avvikande åsikt till protokollet enligt Bilaga
2/11 § av 23.2.2017.
_________________

Kfge 23.2.2017

Efter en inledning av t.f. kommundirektören följer en längre diskussion i ärendet. Under dis-
kussionens gång föreslår Tapani Myllymäki att fullmäktige tar ställning för att Kronoby byter
landskap från Österbotten till Mellersta Österbotten. Elisabeth Hagström understöder försla-
get.

Leena Furubacka föreslår en rådgivande folkomröstning om till vilket landskap kommunen
skall höra. Ossian Wassborr understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag förutom styrelsens och att omröstning ge-
nom namnupprop bör företas i två omgångar. Bengt-Johan Skullbacka föreslår en förhand-
lingspaus. Mötet ajournerades 22.38 - 22.50.

Efter förhandlingspausen föreslår ordföranden röstningspropositionen att först ställs Mylly-
mäkis förslag mot Furubackas och att det av dem som vinner omröstningen ställs mot kom-
munstyrelsens. Förslaget godkändes. Röstning vidtog. I den första röstningsomgången rös-
tar den som röstar på Myllymäkis förslag "ja" och den som röstar på Furubackas förslag
"nej". Rösterna föll 4 på Myllymäkis förslag, 9 på Furubackas förslag och 14 nedlagda, Bilaga
3/11 § av 23.2.2017. Furubackas förslag vann.

I den andra röstningsomgången röstar den som röstar på styrelsens förslag "ja" och den
som röstar på Furubackas förslag "nej". Avgavs 15 ja-röster och 12 nej-röster. Styrelsens
förslag vann. Bilaga 4/11 § av 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning enligt styrelsens förslag.
________

Leena Furubacka, Mikaela Dahlbacka, Marina Furubacka, Sixten Dalvik, Tapani Myllymäki,
Peter Albäck, Elisabeth Hagström, Ossian Wassborr, Carl-Johan Enroth och Nina Hansén
anmälde avvikande åsikt till protokollet enligt Bilaga 5/11 § av 23.2.2017.
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Dnr: KST 149/2016

12 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och invånarinitiativ väckta
2016 samt tidigare obesvarade motioner

Kst 13.2.2017

Förvaltningschefen:

Enligt nu gällande arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5 skall kommunstyrelsen varje
år före utgången av februari månad till fullmäktige framlägga förteckning över de motioner,
som väckts av fullmäktigemedlemmarna, men som fullmäktige inte slutligt behandlat. Samti-
digt skall kommunstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäk-
tige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

Enligt nu gällande förvaltningsstadga § 109 skall kommunstyrelsen årligen före utgången av
februari månad framlägga för fullmäktige en förteckning också över initiativ om den kommu-
nala verksamheten, som kommuninvånare tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhe-
ter och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan sam-
tidigt notera vilka initiativ som slutbehandlats.
Ifjol inlämnades inga initiativ från enskilda kommuninvånare.

Oavslutad motion från 2013

1. Elisabeth Hagström och Ossian Wassborr
Ekonomisk genomgång som leder till strukturförändring för att få ekonomin i balans.
Allmän genomgång i samband med fullmäktigemötet 20.2.2014.
Bildningsnämnden behandlade ärendet 6.2.2014, 12 §.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 26.10.2015, 218 §.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 17.12.2015, 61§.
Kommunfullmäktige tillsatte 17.12.2015 en arbetsgrupp för att få ekonomin i balans.
Arbetsgruppen sammankom en handfull gånger år 2016 och inlämnade en rapport,
som behandlades 4.4.2016, 75 § i styrelsen och 21.4.2016, 24 § i fullmäktige.
Kommunstyrelsen tillsatte på sitt möte 4.4.2016 en arbetsgrupp för balansering av
kommunens ekonomi inför den kommande rambudgetarbetet och budgetarbetet för
år 2017. Gruppen avgav en rapport som antecknades till kännedom i styrelsen
6.6.2016 och i fullmäktige 16.6.2016. Förslagen förs sedan vidare till behandling i re-
spektive beslutande organ. Gruppen har sammanträtt även under hösten inför bud-
getarbetet.

Oavslutad motioner från 2015:
1. Göran Strandvall och Mats Stenbäck 23.4.2015:

Brister på hyresbostäder i kommunen. Kommunen har klargjort ägarandelar i fyra bo-
stadsaktiebolag, löst in aktier i ett flertal bolag och kommer att fusionera tre av bola-
gen till ett kommunalägt fastighetsbolag från 1.6.2017. Ärendet behandlades vid sty-
relsemötet 8.2.2016, 25.4.2016 och förklarades besvarad i fullmäktige 26.5.2016, 32
§.
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2. Peter Albäck m.fl. 12.11.2015:
Regler för bidrag till företag och föreningar och ett återtagande av fullmäktiges beslut
20.2.2015 § 3.
Ärendet besvarades och förklarades slutbehandlat i fullmäktige 21.4.2016, 26 §.

3. Peter Albäck och Tapani Myllymäki 17.12.2015:
Utredning av försäljningsvärdet på det av kommunen helägda Ab Kronoby Elverk Oy
och att fullmäktige därefter kunde ta ställning till eventuell avyttring.
Motionen återremitterad i fullmäktige 21.4.2016, 25 §, en aftonskola ordnades för
fullmäktige 13.10.2016 och behandlad ånyo samt besvarad 8.12.2016, 70 §.

Motioner 2016

1. Kristdemokraterna 13.10.2016, 51 §: Åtgärda problem med bristen på svenskspråkiga
bäddavdelningsplatser.
Motionen har behandlats i svenska sektionen 7.12.2016, social- och hälsonämnden
14.12.2016, kommunstyrelsen 23.1.2017 och föreslås förklaras avslutad vid fullmäkti-
gemötet 23.2.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att utredningen över motioner väckta 2016 och tidigare inte slutbehand-

lade motioner antecknas för kännedom.

att motionen från år 2013 angående ekonomisk genomgång som leder till
strukturförändring för att få ekonomin i balans är ständigt aktuell men att
den i detta skede i och med inlämnad rapport förklaras slutbehandlad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________

Kfge 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________
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Dnr: KST 125/2016

13 §. MOTION Kristdemokraternas motion; åtgärda problem med bristen på
svenskspråkiga bäddavdelningsplatser

Kst 23.1.2017

Förvaltningschefen:

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp inlämnade 13.10.2016 en motion, Bilaga 1/13 § av
23.2.2017, i vilken den ställde frågan hur man ska kunna åtgärda de uppenbara problem
som bristen på svenskspråkiga bäddavdelningsplatser medför. Kommunstyrelsen översände
motionen till Karleby stad för vidare utredning.

Motionen har behandlats i svenska sektionen 7.12.2016 och i social- och hälsovårdsnämn-
den 14.12.2016, Bilaga 2/13 § av 23.2.2017. Organens gemensamma beslut blev:

- att social- och hälsovårdsnämnden ger utlåtande angående motionen, Bilaga
3/13 § av 23.2.2017

- att förmannen är ansvarig för att flexibiliteten fungerar när det gäller service på
svenska enligt klientens behov. Förmannen är ansvarig för att klienten får ser-
vice på sitt modersmål

- att Soites svenska sektion drar upp riktlinjer för språkutbildningen inom vår-
den.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige antecknar svaret på motionen för kännedom,
att kommunfullmäktige emotser riktlinjerna för språkutbildningen inom vår-

den och
att kommunfullmäktige konstaterar att motionen härmed är slutbehandlad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________

Kfge 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
23.2.2017

Sida
1/28

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.2.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 12/2017

14 §. REVISION Val av OFR-samfund för revisionsperioden 2017-2020

Revisiosnämnden 14.2.2015 § 12:

Upphandling av revisionsuppdrag för kommunen skall utföras under vårvintern 2017. Nämn-
den går igenom förslag på upphandlingsdokument och gör beslut om upphandlingsförfaran-
de.
Upphandling bör ske via HILMA ifall offertsumma antas utgöra över 60 000 € under avtalspe-
rioden. Anbudsförfarande via HILMA kräver 35 dagar vilket enligt nuvarande fullmäktigemö-
testidtabell flyttar fram egentligt val av revisionssamfund till 8 juni vilket inte är bra för kom-
munens verksamhet.

Revisionsarvodet antas utgöra 40 -45 000 € under en 4 års period varför kommunen inte är
skyldig att upphandla via HILMA. Förslagsvis kunde man välja ut minst 3 st. revisionssam-
fund som gör kommunala revisionsuppdrag och till dem skicka offertförfrågan. Tidtabellen
vore följande: Offert utskickas 23 januari 2017. Offertsvar inlämnas 13 februari kl 12.00. Of-
fertsvar öppnas 13 februari kl 15.00 och revisionsnämnden samlas 14 februari kl 16.30 och
väljer förslag på revisionssamfund. Fullmäktige väljer revisionssamfund 23 februari. Förslag
på anbudsförfrågan finns som Bilaga 1/14 av 23.2.2017.

Anders Lidman anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet. Stefan Högnabba för protokoll
för paragraf 7 och 8.

Beslut:
Revisionsanbuden antas ligga under 60 000 € under en 4 års period varför kommunen inte
är skyldig att upphandla via Hilma utan anbudsförfarandet följer kommunens stadgan gällan-
de upphandling. Förslaget till anbudsförfarandet godkändes av nämnden.

Tidtabellen är följande: Offert utskickas 23 januari 2017. Offertsvar bör inlämnas till kommu-
nen 13 februari kl 12.00. Offertsvar öppnas 13 februari kl 15.00 och revisionsnämnden sam-
las 14 februari kl 16.30 och väljer revisionssamfund som läggs som förslag till fullmäktige.
Fullmäktige väljer revisionssamfund 23 februari.

Paragrafen justeras genast.

Offertsvar öppnas måndagen den 13 feb 2017 kl 15.00. Sammanställning av inkomna offer-
ter finns senast vid mötestillfälle. Nämnden väljer det förmånligaste alternativet som läggs
fram som förslag för fullmäktige 23.2.2017.

Offerterna öppnade av Stefan Högnabba och Anna-Maria Forss. Inkomna offerter av KPMG
Offentliga Tjänster Ab (härefter KPMG) och BDO Audiator Ab (härefter BDO) inom utsatt tid.

Både KPMG och BDO uppfyller kraven som ställs i offertförfrågan punkt 4 och därför valbara.

Enligt urvalsgrund i offertförfrågan poängsätts offerten enligt följande:
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Det totala priset 40 poäng (40 %) I BDO finns justering av pris om väsentliga kostnadsför-
ändringar sker. Sådana förändringar kan tolkas att beröra KPMG också om det finns sådana.
KPMG 36,7 49 000 € ((44 980/49 000)*40=36,72)
BDO 40 44 980 €

Revisorsamfundets erfarenhet inom kommunrevision 20 poäng (20%)
KPMG 20 uppfyller krav
BDO 20 uppfyller krav

Andel som utförs vid enhet 20 poäng (20%)
KPMG 15 75 % närvarodagar vid enhet
BDO 20 100 % närvarodagar vid enhet

Revisors utbildning och deltagande i kvalitetssäkring 20 poäng (20%)
KPMG 20 uppfyller krav
BDO 20 uppfyller krav

Resultat av jämförelse

KPMG 91,7
BDO 100

BESLUTSFÖRSLAG:

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att BDO Audiator Ab väljs till kommunens och
dess dotterbolags revisionsbolag för revisionsperioden 2017-2020.

BESLUT:

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige
att BDO Audiator Ab väljs till kommunens och dess dotterbolags revisionsbolag

för revisionsperioden 2017-2020.

Paragraf 12 justeras genast.
__________________

Kfge 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med revisionsnämndens förslag.
________
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15 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Sammanträdet inleddes med uppvaktningar;
- Den tidigare bildningschefen Leif Jakobsson erhöll förtjänstkorset av Finlands Vita

Ros orden, som Republikens President förlänade honom den 6 december 2016.
- Tapani Myllymäki uppvaktades med kommunens bordsstandar och blommor med an-

ledning av hans 70-årsdag 25.12.2016.

b) Ossian Wassborr.fl.: Motion om folkomröstning angående byte av landskap, Bilaga
1/15 § av 23.2.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade delgivningsärendena för kännedom och överförde
motionen för beredning.
________
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16 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga brådskande ärenden fanns att behandla.
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BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet

Paragrafer: 1-4, 11-13 och 15-16

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 5-10 och 14

30 dagar

Besvärstiden räknas från att protokollet är framlagt för påseende. Protokollet är framlagt till
påseende 27.2.2017.

Förvaltningsbesvär, paragrafer dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärshandlingarna till Vasa förvaltnings-
domstol skall inlämnas senast kl. 16.15 den dag besvärstiden går ut.

Beslut som gäller upphandling
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet.
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Besvärsskrift

Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall
anges

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

Om någon annan person har uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn
och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och
det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.

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

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

inte redan tidigare har tillställts myndigheterna.

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §).

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista
dagen före utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självstän-
dighetsdag, första maj, jul- eller midsommardagen eller helgfri lördag får besvärshandlingar-
na inlämnas första vardagen därefter.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsända-
rens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram un-
der besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

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


