
KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
4.12.2017

Nr
4/2017
Sida
4/79

Sammanträdestid Måndagen den 4 december 2017, kl. 16.00-17.50 och 18.27-22.28
Mötet ajournerades för servering av julgröt kl. 17.50-18.27

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Björklund, Eva-Lott. frånv.
kl.18.48-19.39
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Byskata, Leo
Dahlvik, Sören
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan §§50-54 till
kl.19.39
Forsberg, Anders
Granbacka, Andreas
Hagnäs, Tomas
Hagström, Elisabeth
Harju, Kari
Hongell, Susanne
Lassas, Tuula
Lindgren, Hans-Erik § 51-, från
kl.16.07
Lindh, Mats
Ljungberg, Anders
Myllymäki, Tapani
Ranta, Anne-Mie
Salmela, Joel
Sandstedt, Per-Emil
Sandström, Hans
Skullbacka, Bengt-Johan
Svartsjö, Peter §§ 50-52 och
54-56
Wistbacka, Inger
Åminne, Malin
Åstrand, Ulla-Maria

Ersättare:

Sandvik, John-Erik för Salmela
Wassborr, Ossian för Björklund
§§ 53-54 kl. 18.48-19.39 och
för Enroth § 54-, kl.19.39-
Näse, Adam för Forsberg
Sunabacka, Sten för Lindh
Finnila-Lindvall för Svartsjö §
53, till kl.19.30

Övriga närvarande:

Brännkärr, Malin t.f. kom.direktör

Bjon, Inger förvaltn.chef

Kjellman, Pamela ekon.chef - §54

Storbacka, Bernt tekn.chef - § 54

Widjeskog, Tony bildn.chef - § 54

Paragrafer: 50-56 §.

Underskrifter: Ordförande:

Bengt-Johan Skullbacka

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 5 december 2017

Elisabeth Hagström Malin Åminne

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:
Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 7 december 2017

Inger Bjon, förvaltningschef
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KALLELSESIDA

Utfärdat
29.11.2017

Sida
4/80

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Torsdagen den 7 december 2017
Kommungården

Ordförande

Bengt-Johan Skullbacka

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 4 december 2017, kl. 16.00
Under pausen serveras julgröt

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

50 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
51 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
52 §. BUDGET 2017 Tilläggsanslag för social- och hälsovården
53 §. BILDNINGSVÄSENDET Effektivering av grundläggande utbildning genom

koncentration av verksamheten till färre fastigheter
54 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 Budgetbehandling
55 §. FÖRVALTNING Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund
56 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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50 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till fullmäktiges möte utfärdas i allmänhet av fullmäktiges ordförande eller om hen är
förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen skall anges om det är fråga om ett elektroniskt
sammanträde samt den webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet.
Av kallelsen ska framgå om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sam-
manträde. Kallelsen skrivs på svenska och finska och den ska skickas minst fyra dagar före
fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt eller plikt att närvara.
Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på kommunens webbplats. Kallelsen
kan även sändas elektroniskt

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 29 november
2017. Kallelsen har per post tillställts samtliga ordinarie medlemmar av kommunfullmäktige i
enlighet med förvaltningsstadgan. Kallelsen finns tillgänglig för både ordinarie medlemmar
och ersättare i elektronisk form.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade mötet lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige be-
slutfört.
__________
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51 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att tillsammans justera protokollet i Kommungår-
den tisdagen den 5 december 2017, kl 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Elisabeth Hagström och Malin Åminne att tillsammans ju-
stera protokollet i Kommungården tisdagen den 5 december 2017, kl 15.00 samt att vid
behov fungera som rösträknare vid mötet.
__________
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Dnr: KST 197/2017

52 §. BUDGET 2017 Tilläggsanslag för social- och hälsovården

Ekonomichefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga § 84 ska ändringar i budgeten föreläggas fullmäktige
genast behovet blir känt och så att fullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under
budgetåret. När en anslagsändring föreslås ska det också klarläggas hur ändringen påverkar
målen för verksamheten och de beräknade inkomsterna.

Kommunen har budgeterat 21 671 409 € för kostnader via Soite. Soites förhandsfakturering
uppgår under detta år till totalt 23 287 200 €. Förhandsfaktureringens belopp har diskuterats
flitigt under årets lopp och både Karleby och Kronoby har ansett att den är för stor. Efter Soi-
tes första delårsrapport som Soites styrelse behandlade 19.6.2017 konstaterades, att det
finns kommunvisa skillnader, men att budgeten i sin helhet ser ut att hålla. Styrelsen beslöt
att inte ändra på faktureringsgrunderna på basen av endast fyra månader, men muntligen
lovades att man återkommer till en justering efter den andra delårsrapporten om den också
visar samma riktning. Soites andra delårsrapport behandlades av Soites styrelse 30.10.2017.
Enligt delårsrapporten var Kronoby den enda kommun som totalt sett hade haft mindre kost-
nader än förhandsfakturerat. Soites styrelse beslöt att återbära detta, samt att dessutom
göra en tidig återbäring om sammanlagt 10 miljoner till medlemskommunerna, eftersom Soi-
tes resultat var betydligt bättre än budgeterat till följd av en större försäljning åt kommuner
utanför Soites område. Återbäringen kommer att genomföras efter att beslutet vunnit laga
kraft. Den sammanlagda återbäringen för Kronobys del uppgår till 988 135 euro. Därmed ser
användningen ut att överstiga budgeten med 627 656 € eller 2,9 %. Det finns således behov
av ett tilläggsanslag om 628 000 €.

Tilläggsanslaget gör att resultatet för inkommande år blir sämre än budgeterat.
Tilläggsanslaget finansieras med en kortfristig kredit.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att ett tilläggsanslag på 628 000 euro beviljas för social- och hälsovårdens

kostnader via Soite.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kfge 4.12.2017

Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att samkommunen Soite ombes ge en ut-
jämningsfaktura var fjärde månad. Carl-Johan Enroth understöder förslaget, som därefter
omfattas enhälligt av kommunfullmäktige.
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BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att bevilja ett tilläggsanslag på 628 000 euro för
social- och hälsovårdens kostnader via Soite.

Kommunfullmäktige beslöt även att ombe samkommunen Soite att ge en utjämnings-
faktura var fjärde månad.
__________
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Dnr: BILDFRI 28/2017

53 §. BILDNINGSVÄSENDET Effektivering av grundläggande utbildning genom koncentra-
tion av verksamheten till färre fastigheter

Kfge 17.12.2015:
Behandlingen i fullmäktige inleds med att styrelsens ordförande och tf. kommundirektören redogör för
ärendets behandling i styrelsen. Under den livliga diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att en ny
att-sats fogas till beslutet, enligt vilken lågstadierektorernas antal minskas till tre före år 2020 med
placering vid lågstadieskolorna i Kronoby centrum, Nedervetil centrum och Terjärv centrum. Ett enhäl-
ligt fullmäktige godkänner förslaget.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar
att kommunen avyttrar obehövliga fastigheter,
att kommunen ser över skolskjutsnätet 2017 samt
att kommunen avvaktar med övriga åtgärder till budgetarbetet för år 2018 inleds och
att lågstadierektorernas antal minskas till tre med placering i lågstadieskolorna i Kronoby

centrum, Nedervetil centrum och Terjärv centrum från och med år 2020.

__________

Bildningsnämnden 15 § 03.10.2017
Bildningssektorns budget för 2018 är inte möjligt att få i balans utan kraftiga förändringar i verksamhe-
ten. För att få en bild av vilka inbesparingar man kunde uppnå med olika alternativ, har bildningsche-
fen gjort en utredning där han redogör för vilka inbesparingar man kunde uppnå genom att koncentre-
ra verksamheten till färre antal skolor Bilaga 1/53 § av 4.12.2017.
Småbönders föräldrar och Hem och skola-föräldraförening har riktat en skrivelse till bildningsnämnden
Bilaga 2/53 § av 4.12.2017.
I utredningen har följande skolors verksamhet satts i vågskålen:
Norrby skola, Småbönders skola, Söderby skola och Påras skola.

BC:S FÖRSLAG

Bildnings- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Norrby skolas
verksamhet avslutas efter läsåret 2017-2018 och eleverna överförs till Centralskolan från början av
läsåret 2018-2019.
Bildnings- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Småbönders
skolas verksamhet avslutas efter läsåret 2017-2018 och eleverna överförs till Terjärv skola från början
av läsåret 2018-2019.
Bildnings- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Söderby sko-
las och Påras skolas verksamhet följs upp, vad gäller elevantal och kostnader per elev. En plan upp-
görs, med sikte på förändringar från och med läsåret 2020-2021.

BESLUT:

Joel Salmela föreslog att inte i detta skede göra förändringar i skolnätet utan att tillsätta en arbets-
grupp, som utreder kostnaderna och inbesparingarna samt möjligheter inom hela bildningsväsendet.

Mats Lindh och Tomas Hagnäs understödde Salmelas förslag.
Omröstning genomfördes. Bildningschefens förslag fick tre röster (Ahlsved, Åstrand, Ranta)
Salmelas förslag fick sex röster (Salmela, Björklund, Hagnäs, Hongell, Lindh, Svartsjö)
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Arbetsgruppens sammansättning beslöts enligt följande:
Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tomas Hagnäs, Joel Salmela, Eva-Lott Björklund, Tony Widjeskog

Arbetsgruppen slutför utredningen senast 30.10.
____________

Bildningsnämnden 28 § 8.11.2017
Bildningschefen:
Arbetsgruppen har samlats till tre tillfällen.

Möte nr. 1: tisdag 16.10.2017 kl. 14.00-17.30
- Ranta (ordf.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)

Möte nr. 2: tisdag 25.10.2017 kl. 14.00-16.30
- Ranta (ordf.), Svartsjö, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)

Möte nr. 3: tisdag 31.10.2017 kl. 15.15-17.55
- Ranta (ordf.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)

Arbetsgruppen enades om följande förslag till inbesparingar inom bildningsväsendet:
 Stäng skolorna i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.
 Stäng förskolorna i Småbönders och Jeussen 1.8.2018
 Arbetsgruppen ser ett behov av samarbetsförhandlingar.
 Då mat- och städfunktioner upphandlas nästa gång, bör det ses över möjligheten att sköta

funktionerna i egen regi.
 Medborgarinstitutets resultat bör förbättras med 20 000€, genom t ex höjning av deltagaravgif-

ter.
 Bokbussens verksamhet utreds. Eventuellt samarbete med andra kommuner utreds.
 Bibliotekets medel för tidningar och tidskrifter minskas med 5 000€ och medlen för littera-

turanskaffningar minskas med 5 000€.

BC:S FÖRSLAG

Bildnings- och fritidsnämnden omfattar arbetsgruppens förslag och skickar det till kommunstyrelsen för
vidare behandling i samband med beredningen av budgeten.

BESLUT:

Bildnings- och fritidsnämnden konstaterade att två skrivelser inkommit:
1. Föräldrar till elever eller kommande elever Söderby skola, Bilaga 3/53 § av 4.12.2017
2. Bybor i Söderby området, Bilaga 4/53 § av 4.12.2017

Bildnings- och fritidsnämnden gick igenom arbetsgruppens förslag punkt för punkt. För varje punkt
frågade ordförande om mötet kan omfatta förslaget. Vid behandling av första punkten, ”Stäng skolorna
i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.” föreslog Susanne Hongell att ”Kom-
munen gör inga förändringar i skolnätet i det här skedet. Frågan tas upp när kommunen bättre känner
till skicket på de tre centrumskolorna och behovet av nybygge eller renoveringar”. Hongells förslag
understöddes av Tomas Hagnäs och Eva-Lott Björklund.

Omröstning förrättades genom upprop. Bildningschefens förslag stöddes med sex röster (Fredriksson-
Lidsle, Torrkulla, Sunabacka, Svartsjö, Åstrand, Ranta) medan Hongells förslag fick tre röster (Björk-
lund, Hagnäs, Hongell).

Omröstning förrättades även om den andra punkten i arbetsgruppens förslag, nämligen om att stänga
förskolorna i Småbönders och Jeussen. Susanne Hongell föreslog att den raden slopas helt och hål-
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let. Förslaget fick understöd av Tomas Hagnäs och Eva-Lott Björklund. Bildningschefens förslag fick
fem röster (Fredriksson-Lidsle, Torrkulla, Svartsjö, Åstrand, Ranta) medan Hongells förslag fick fyra
röster (Hongell, Björklund, Hagnäs, Sunabacka).

De övriga punkterna i arbetsgruppens förslag omfattades enhälligt. Därmed blev nämndens slutliga
beslut i frågan enligt bildningschefens förslag.

Bildnings- och fritidsnämnden omfattar efter omröstning i punkt 1 och 2 arbetsgruppens förslag och
skickar det till kommunstyrelsen för vidare behandling i samband med beredningen av budgeten.
_____________

Kst. 20.11.2017

T.f. kommundirektören:
Bildningssektorns budget för 2018 är inte möjlig att få i balans utan kraftiga förändringar i verksamhe-
ten. När bildningsnämnden godkände sin budget utsåg man samtidigt en arbetsgrupp som utreder
kostnader och inbesparingar samt möjligheter inom hela bildningsväsendet. Den arbetsgrupp bild-
ningsnämnden utsåg 3.10.2017 har vid tre möten ansträngt sig för att hitta förslag till inbesparingar
och gav också ett enhälligt förslag. Vid behandlingen i nämnden beslöt bildnings- och fritidsnämnden
efter omröstning att skicka följande föreslag till kommunstyrelsen för behandling i samband med bud-
geten;

 stänga skolorna i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.
 stänga förskolorna i Småbönders och Jeussen 1.8.2018
 arbetsgruppen ser ett behov av samarbetsförhandlingar.
 då mat- och städfunktioner upphandlas nästa gång, bör det ses över möjligheten att sköta

funktionerna i egen regi.
 medborgarinstitutets resultat bör förbättras med 20 000€, genom t ex höjning av deltagaravgif-

ter.
 bokbussens verksamhet utreds. Eventuellt samarbete med andra kommuner utreds.
 bibliotekets medel för tidningar och tidskrifter minskas med 5 000€ och medlen för litteraturan-

skaffningar minskas med 5 000€.

Områdesnämnderna fungerar som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i området och ska
höras av kommunstyrelsen eller nämnden i samband med markanvändningsplanering, serviceutveck-
ling och kundbetjäning enligt förvaltningsstadgan § 17. Förvaltningschefen bad områdesnämnderna i
Kronoby och Terjärv om utlåtande eftersom deras områden berörs av förslagen till omstrukturering av
skolväsendet. Kronoby områdesnämnd höll möte 13.11.2017 och inkom med utlåtande, Bilaga 5/53 §
av 4.12.2017. Terjärv områdesnämnd höll möte 14.11.2017, Bilaga 6/53 § av 4.12.2017. I korthet är
områdesnämnden i Kronoby missnöjd med att bildningsväsendet åter är den sektor som drabbas av
sparkrav och nämnden för fram att inga beslut om skolstängningar bör fattas innan centrumskolornas
kapacitet och kondition noggrant utvärderats. Terjärv områdesnämnd godkänner förslagen till inbe-
sparingar inom bildningsväsendet och för fram att den uppskattar den undervisning och uppfostran
som skett i Småbönders skola under alla år. Under processens slutfas har även Andrea Lindgren från
Söderby och Hem och Skola, Bilaga 7/53 § av 4.12.2017 samt föräldrarna i Småbönders, Bilaga 8/53
§ av 4.12.2017 inlämnat skrivelser.

Mat- och städfunktionernas upphandling sköts av affärs- och riskhanteringssektionen enligt förvalt-
ningsstadgans § 32 och arbetsgruppens förslag skickas vidare till sektionen. Minskningarna i medbor-
garinstitutets resultat och bibliotekets anskaffningar har tagits med i tf. KD:s budgetsförslag för år 2018
samt planeperioden och behandlas i samband med detsamma. Samarbete med andra kommuner
gällande bokbussen har utretts, men inget intresse för samarbete har kunnat utskönjas. Ett beslut
kring förslaget om stängningar av förskolor och skolor tas i samband med budgetbehandlingen, men
som ett särskilt beslut.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige

att skolorna i Norrby, Småbönders och Söderby stängs 1.8.2018 och i Påras 1.8.2020.
att förskolorna i Jeussen och Småbönders stängs 1.8.2018.

T.f. kommundirektören föredrog ärendet och därefter förklarade bildningschefen hur ärendet har be-
retts kring barnantal, prognoser och skolskjutsar.

BESLUT:

Av ekonomiska orsaker föreslår kommunstyrelsen enhälligt för fullmäktige
att Påras, Norrby och Småbönders skolor stängs 1.8.2018,

att Söderby skola stängs 1.8.2020 eller senast när Nedervetil skola är klar,

att förskolan i Småbönders stängs 1.8.2018,

att förskolan i Jeussen stängs 1.8.2020 eller senast när Nedervetil skola är klar och

att förskolans elever vid behov får eftermiddagsvård i Småbönders och Jeussen.
__________

Efter kommunstyrelsens möte har följande skrivelser lämnats in
- Påras Hem och Skolaförening samt föräldrar till elever i Påras skola, Bilaga 9/53 § av 4.12.2017,
- Centtis Hem och Skolaförening rf, Bilaga 10/53 § av 4.12.2017 och
- Föräldrar till barn i Solrosens förskola i Nedervetil 2017-2018, Bilaga 11/53 § av 4.12.2017.

Efter att kommunfullmäktiges föredragningslista har skickats ut har följande skrivelse lämnats in
- Linda Karlström: namninsamling för framflyttning av en (eventuell) stängning av Påras skola till hös-
ten 2020, Bilaga 12/53 § av 4.12.2017,
- Hem och Skola i Småbönders: Småbönders skolas framtid, Bilaga 13/53 § av 4.12.2017.
- Skrivelse från Norrby, Bilaga 14/53 § av 4.12.2017.

___________

Kfge 4.12.2017

Behandlingen av ärendet inleddes med att kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommundi-
rektören berättade om hur ärendet har behandlats i olika instanser. Därefter gavs bildnings-
chefen möjlighet att ge ytterligare uppgifter om bl.a. skjutskostnader, matkostnader och elev-
antal.

Under diskussionen föreslår Andreas Granbacka att inga skolor stängs i Kronoby kommun.
Förslaget understöds av Eva-Lott Björklund.

Inger Wistbacka föreslår att åk 1-3 och förskolan i Småbönders skulle få finnas kvar. Försla-
get vann inget understöd och förfaller därmed.

Anne-Mie Ranta föreslår att Söderby, Norrby och Småbönders skolor stängs 2018 och Påras
skola 2019. Malin Åminne och Adam Näse understöder förslaget.
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Elisabeth Hagström föreslår att Norrby och Småbönders skolor stängs 1.8.2018 och Påras
skola 1.8.2019 samt Söderby skola när Nedervetil skola är klar. Hagström förslår också att
förskolor i privat eller kommunal regi utreds. Hans-Erik Lindgren och Tapani Myllymäki, Six-
ten Dalvik samt Carl-Johan Enroth understöder förslaget.

Leo Byskata KD föreslår att Norrby samt Söderby skolas verksamhet avslutas efter läsåret
2017-2018. Eleverna från Norrby skola överförs till Centralskolan. Årskurs 1-3 från Söderby
flyttas till Påras skola medan åk 4-6 flyttar tills Centralskolan 2018. Påras skola fortsätter
med åk 1-3 till år 2020 varefter den läggs ner. Småbönders skola fortsätter till 2020. Om det
uppstår lagliga hinder är förslaget enligt styrelsens förslag. Byskata föreslår även att fullmäk-
tige tar ställning inför år 2020 ifall förskoleverksamheten i Småbönders kan fortsätta efter att
skolan läggs ner. Inger Wistbacka understöder Byskatas förslag.

Thomas Hagnäs föreslår att inga förändringar görs i skolnätet förrän hösten 2020. Då stängs
samtliga "småskolor"; i Norrby, Småbönders, Söderby och Påras och förskolor i deras an-
slutning samtidigt år 2020. Susanne Hongell understöder förslaget.

Ordföranden ajournerar mötet för några minuter för att klargöra röstningsproceduren. Däref-
ter konstaterar han att det finns 5 understödda förslag förutom kommunstyrelsens och att
omröstning genom namnupprop bör genomföras. Han föreslår röstningspropositionen att
först ställs Granbackas förslag mot Hagnäs förslag och därefter det vinnande förslaget mot
Byskatas. Av dessa ställs det vinnande förslaget mot Rantas och därefter det vinnande för-
slaget mot Hagströms förslag. Som sista omröstning ställs det vinnande förslaget mot kom-
munstyrelsens förslag.

Först ställs Granbackas förslag mot Hagnäs förslag så, att den som röstar på Granbackas
förslag röstar "ja" och den som röstar på Hagnäs förslag röstar "nej", vilket godkänns. Rös-
terna föll 2 ja-röster, 21 nej-röster och 4 nedlagda röster, Bilaga 15/53 § av 4.12.2017. Hag-
näs förslag vann.

Därefter ställs Hagnäs förslag mot Byskatas förslag så, att den som röstar på Hagnäs förslag
röstar "ja" och den som röstar på Byskatas förslag röstar "nej", vilket godkänns. Rösterna föll
14 ja-röster, 10 nej-röster och 3 nedlagda röster, Bilaga 16/53 § av 4.12.2017. Hagnäs för-
slag vann.

Därefter ställs Hagnäs förslag mot Rantas förslag så, att den som röstar på Hagnäs förslag
röstar "ja" och den som röstar på Rantas förslag röstar "nej", vilket godkänns. Rösterna föll
13 ja-röster, 12 nej-röster och 2 nedlagda röster, Bilaga 17/53 § av 4.12.2017. Hagnäs för-
slag vann.

Därefter ställs Hagnäs förslag mot Hagströms förslag så att den som röstar på Hagnäs för-
slag röstar "ja" och den som röstar på Hagströms förslag röstar "nej", vilket godkänns. Rös-
terna föll 4 ja-röster, 22 nej-röster och 1 nedlagd röst, Bilaga 18/53 § av 4.12.2017. Hag-
ströms förslag vann.

Slutligen ställs kommunstyrelsens förslag mot Hagströms förslag så, att den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar "ja" och den som röstar på Hagströms förslag röstar "nej",
vilket godkänns. Rösterna föll 4 ja-röster, 21 nej-röster och 2 nedlagda röster, Bilaga 19/53 §
av 4.12.2017. Hagströms förslag vann.
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BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstningar att Norrby och Småbönders skolor
stängs fr.o.m. 1.8.2018, Påras skola 1.8.2019 samt Söderby skola när Nedervetil skola
är klar. Kommunfullmäktige beslöt även att förskolor i privat eller kommunal regi ut-
reds.
__________

Eva-Lott Björklund avlägsnade sig under behandlingen av paragrafen kl. 18.48 och Ossian
Wassborr intog hennes plats.

Peter Svartsjö anmälde jäv gällande denna paragraf och avlägsnade sig från sin plats i full-
mäktigesalen. Fullmäktige kallade därmed in Veronica Finnila-Lindvall under behandlingen
av denna paragraf.

Andreas Granbacka meddelade avvikande åsikt till beslutet.
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Dnr: KST 156/2017

54 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 Budgetbehandling

Ekonomichefen:

Kommunstyrelsen godkände 19.6.2017 § 20 budgetdirektiven för budgeten 2018. Direktiven
utgick från en nollbudget, det vill säga samma belopp som budgeterats med för 2017. Inläm-
ningstiden för nämndernas budget- och ekonomiplanshandlingar var senast 29.9.2017. Bud-
getåret 2018 är det första hela år som följer den nya nämndstrukturen som fastslagits i den
nya förvaltningsstadgan (Kfge 23.2.2017§ §10).

Nämndernas förslag har sammanställts och de äskade nettoanslagen för driften år 2018
uppgår till 39 785 406 € eller 1 566 201 € mera än den nollbudget som direktiven gällde.
I t.f. kommundirektörens förslag som framläggs för driften år 2018 har nettoutgifterna mins-
kats med 885 000 € eller 2,22 % från de av nämnderna äskade nettoanslagen, men förslaget
ligger ändå 681 201 € över ramarna. De största minskningarna från nämndernas förslag
gäller minskade kostnader via Soite samt indragning av Norrby, Småbönders och Söderby
skolor från hösten 2018 i enlighet med det förslag en majoritet av bildnings- och fritidsnämn-
den omfattade. Även minskade kostnader och ökade intäkter för tekniska och miljönämnden
samt andra mindre åtgärder ingår i den nettominskning som finns i t.f. KD:s förslag. Under
planeåren 2019-2020 syns hela inbesparingen med skolindragningar. Hösten 2020 stängs
även Påras skola. Kommunal- och fastighetsskatterna finns i budgetförslaget i enlighet med
fullmäktiges beslut om skatteökningar, vilka var nödvändiga för att få kommunens ekonomi i
balans. Statsandelarna beräknas minska med en halv miljon euro per år från 2018. Tack
vare nedskärningar i driftsbudgeten samt höjning av skattesatserna budgeteras resultatet
2018 till -884 206 €, för 2019 -381 206 och först 2020 syns ett positivt resultat, 11 595 €.

Investeringarna under budgetåret och planeåren kretsar kring renovering eller nybyggen vid
grundskolorna. Under år 2018 renoveras slöjdsalen vid Ådalens skola och samtidigt planeras
Nedervetil skola. Under planeperioden är Nedervetil skola i fokus och sedan följer Terjärv
skola under de följande åren efter planeåren. De kommande åren är således investerings-
tunga trots att de flesta mindre investeringar flyttas fram till efter planeårens slut. Föräldrar till
blivande skolbarn i Nedervetil har lämnat in en skrivelse gällande nybygge av Nedervetil sko-
la, Bilaga 1/54 § av 4.12.2017. Dessutom har även styrelsen för Hem och Skola föreningen
Solstrålen r.f. riktat en skrivelse till kommunstyrelsen och fullmäktige om en ny skola i Neder-
vetil, Bilaga 2/54 § av 4.12.2017.

Lyft av nya långfristiga lån görs enligt det framlagda förslaget om 4 274 206 € för 2018, 5 146
206 € 2019 och 4 836 405 € 2020.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten för år 2018 samt planeåren 2019-2020 i sin helhet,
det vill säga driftens texter och belopp, resultaträkningen, investeringar, finansieringsdel och
koncerndel. I förslaget framkommer nämndernas äskanden om anslag samt t.f. kommundi-
rektörens förslag till beviljande av anslag, Bilaga 3/54 § av 4.12.2017. Tf kd:s ändringsförslag
till den av bildnings- och fritidnämnden godkända textdelen framgår av Bilaga 4/54 § av
4.12.2017.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner för egen del budget 2018 och ekonomiplanen 2018-2020 enligt
t.f. KD:s ändringar enligt Bilaga 4/54 § av 4.12.2017 och föreslår för fullmäktige

att Kronoby kommuns budget för 2018 och ekonomiplan för 2018-2020 godkänns.

T.f. kommundirektören föredrog paragrafen ur ekonomisk synvinkel. Därefter presenterades
budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen för 2018-2020 mera ingående av bildningsche-
fen och tekniska chefen.

Några mindre textändringar gjordes i budgetboken och godkändes enhälligt.

Kari Harju föreslår minskning av anslaget för renovering/nybygge av Nedervetil skola med
500 000€ år 2019 och 500 000 € år 2020. Liane Byggmästar understöder förslaget. Elisabeth
Hagström understöder t.f. kommundirektörens förslag i frågan; 2 500 000 € år 2019 och 2
400 000 € år 2020.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning genom namnupprop bör
genomföras. Hon föreslår röstningspropositionen att den som röstar på t.f. kommundirektö-
rens förslag röstar "ja" och den som röstar på Kari Harjus förslag röstar "nej", vilket god-
känns. Rösterna föll 4 ja-röster (Broända, Hagström, Myllymäki och Salmela), 4 nej-röster
(Gripenberg, Harju, Lindgren och Byggmästar samt en nedlagd röst (Wistbacka). Ordföran-
dens röst avgör. Harjus förslag att anslaget för renovering/nybygge av Nedervetil skola mins-
kas med 500 000 € år 2019 och 500 000 € år 2020 vann.

Ekonomichefen ges enhälligt befogenhet att göra ändringar av teknisk natur i bilagan.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att för egen del godkänna Kronoby kommuns budget för
2018 och ekonomiplan för 2018-2020 enligt den rättade och kompletterade Bilagan 4/54 § av
4.12.2017 och föreslår för fullmäktige att Kronoby kommuns budget 2018 och ekonomiplan
2018-2020 godkänns.
__________

T.f kommundirektören anmäler jäv angående Kronoby Bostäder och avlägsnar sig vid be-
handlingen av detta dotterbolags mål.
__________

Kfge 4.12.2017

Kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommundirektören inledde behandlingen av budget-
paragrafen genom att berätta hur budgetmanglingen har framskridit. Gruppordföranden höll
sina anföranden och därefter genomgicks budgetboken sida för sida.

Elisabeth Hagström föreslår att Keliber Oy nämns under allmän administration och näringsliv:
Kronoby ser Keliber som en positiv utveckling för regionen och en strategiskt viktig samar-
betspartner. Tapani Myllymäki understöder förslaget, som omfattas enhälligt.
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Elisabeth Hagström föreslår att inkomsterna minskas med 10 000 € från tekniskas budget
med tanke på att man inte skall införa planhyra m.m. Förslaget vann inget understöd och
förföll därmed.

Tapani Myllymäki föreslår (på sidan 79) att byggandet och planeringen av Nedervetil skola
tidigareläggs med ett år så att byggandet inleds redan 2018 och färdigställs 2019 och samti-
digt även att planeringen av Terjärv skola inleds år 2019. Elisabeth Hagström understöder
förslaget. Leo Byskata understöder kommunstyrelsens förslag. Ordföranden konstaterar att
det finns två förslag och att omröstning genom namnupprop bör genomföras. Han föreslår
röstningspropositionen att den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar "ja" och den
som röstar på Myllymäkis förslag röstar "nej", vilket godkänns. Rösterna föll 20 ja-röster och
7 nej-röster, Bilaga 5/54 § av 4.12.2017. Kommunstyrelsens förslag vann.

Hans-Erik Lindgren föreslår att investeringarna på sidan 82 för belagda byggnadsplanevägar
minskas till 30 000 € år 2018 och 25 000 € under år 2019 och 25 000 € år 2020. Bengt-
Johan Skullbacka understöder förslaget. Elisabeth Hagström stöder kommunstyrelsens för-
slag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning genom namnupp-
rop bör genomföras. Han föreslår röstningspropositionen att den som röstar på kommunsty-
relsens förslag röstar "ja" och den som röstar på Lindgrens förslag röstar "nej", vilket god-
känns. Rösterna föll 14 ja-röster och 12 nej-röster samt 1 nedlagd röst, Bilaga 5/54 § av
4.12.2017. Kommunstyrelsens förslag vann

Elisabeth Hagström föreslog på sidan 9 i budgetboken, att budgeten fastställs som bindande
på bruttonivå. Förslaget vann inget understöd och förföll därmed.

Ekonomichefen ges enhälligt befogenhet att göra justeringar i bilagan.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att godkänna budgeten för 2018 och eko-
nomiplanen för 2018-2020 enligt den uppdaterade Bilagan 4/54 § av 4.12.2017.
__________

T.f kommundirektören anmälde jäv angående Fastighets Ab Kronoby Bostäder.

Adam Näse anmälde jäv angående Kronoby Vatten och Avlopp.

Anders Ljungqvist anmälde jäv angående Kronoby Elverk Ab.
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Dnr: KST 193/2017

55 §. FÖRVALTNING Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund

Förvaltningschefen:

Till Kommunförbundets högsta organ, förbundsdelegationen, väljs 66 ledamöter och 66 er-
sättare genom medlemsröstning, dvs. som val i varje valkrets 15.11-31.12.2017. Valkretsar-
na följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter i pro-
portion till invånarantalet i valkretsen.

Från Vasa valkrets väljs 5 ledamöter och 5 ersättare direkt utifrån valresultatet. Vid valet har
kommunen lika många röster som kommunens invånarantal 30.11.2016. Kronoby kommun
har därmed 6 616 röster.

Till förbundsdelegationen väljs dessutom 9 ledamöter och 9 ersättare från utjämningsplat-
serna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige räknar och fördelar utjämningsplatserna
mellan partierna utifrån de riksomfattande röstetal som partiernas kandidatlistor fått. Efter det
fastställs till vilken valkrets en utjämningsplats, som ett parti fått, går. Dessutom väljs en le-
damot och en ersättare från landskapet Åland.

Valkretsstämman i varje valkrets har utsett kandidatlistorna. Valnämnden i Kommunförbun-
dets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna och gjort en sammanställning av kandidatlis-
torna för varje valkrets, Bilaga 1/55 § av 4.12.2017.

Valet är ett slutet proportionellt listval. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista
som den röstande önskar ge sin röst. Kommunens röstningsresultat räknas ut genom att
man dividerar kommunens invånarantal med antalet närvarande fullmäktigeledamöter vid
sammanträdet och multiplicerar kvoten med det antal röster som kandidatlistan fått. Kandi-
datlistornas röstetal avrundas till närmaste heltal. Blanka röster räknas och avrundas till hel-
tal på motsvarande sätt.

Fullmäktiges sekreterare för in kommunens röstningsresultat, dvs. de röstetal som kommu-
nen gett kandidatlistorna och som räknats ut enligt invånarantalet och antalet fullmäktigele-
damöter, till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem via den länk som kommunen
fått.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att fullmäktige förrättar val av förbundsdelegation för Finlands Kommunför-

bund med slutna sedlar. Vid valet kan rösten ges till en kandidatlista som
framgår av sammanställningen av kandidatlistorna i Vasa valkrets.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.
________
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Kfge 4.12.2017

Förvaltningschefen informerar kommunfullmäktige om tillvägagångssättet vid valet. Ordfö-
randen konstaterar att kommunfullmäktige förrättar val av förbundsdelegation för Finlands
Kommunförbund med slutna sedlar. Vid valet har kommunen lika många röster som kommu-
nens invånarantal 30.11.2016. Kronoby kommun har därmed 6 616 röster. Om samtliga 27
röster används är de värda 245,04/röst. Kandidatlistornas röstetal avrundas till närmaste
heltal. Blanka röster räknas och avrundas till heltal på motsvarande sätt. Röst kan också
kasseras. Då blir kommunens rösträtt till den delen oanvänd och dras bort från det totala
antalet röster.

Protokolljusterarna fungerade som rösträknare och kontrollerade att valet gick rätt till.

Förrättades röstning med slutna sedlar. Rösterna föll:
kandidatlista nummer 2 Gröna förbundet 0 röster
kandidatlista nummer 3 Svenska folkpartiet i Finland 16 röster
kandidatlista nummer 4 Samlingspartiet 3 röster
kandidatlista nummer 5 Finlands Socialdemokratiska Parti 1 röster
kandidatlista nummer 6 Vänsterförbundet 0 röster
kandidatlista nummer 7 Sannfinländarna 0 röster
Kandidatlista nummer 8 Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 röster
Kandidatlista nummer 9 Centern i Finland 3 röster
Tomma röster 2 röster

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter förrättat val konstatera att rösterna i Kronoby fallit
enligt följande:

röstetal
kandidatlista nummer 2 Gröna förbundet 0 0
kandidatlista nummer 3 Svenska folkpartiet i Finland 16 3920
kandidatlista nummer 4 Samlingspartiet 3 735
kandidatlista nummer 5 Finlands Socialdemokratiska Parti 1 245
kandidatlista nummer 6 Vänsterförbundet 0 0
kandidatlista nummer 7 Sannfinländarna 0 0
Kandidatlista nummer 8 Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 490
Kandidatlista nummer 9 Centern i Finland 3 735
Tomma röster 2 490

Kommunfullmäktige beslöt att befullmäktiga fullmäktiges sekreterare att föra in kom-
munens röstningsresultat, dvs. de röstetal som kommunen gett kandidatlistorna och
som räknats ut enligt invånarantalet och antalet fullmäktigeledamöter, till Kommun-
förbundets elektroniska röstningssystem via den länk som kommunen erhållit.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
4.12.2017

Sida
4/96

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

7.12.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

56 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Kommunens årsfest hålls 20.12.2017 kl. 18.00.

b) Självständighetsfest hålls den 6.12. kl.13.30. Festgudstjänst hålls kl. 10.00 i kommunens
alla kyrkor.

c) Andreas Granbacka m.fl. inlämnade en motion angående ibruktagande av simhallskort åt
75 år fyllda, Bilaga 1/56 § av 4.12.2017.

d) Pro Kronoby genom Elisabeth Hagström inlämnade en motion om Pedersöre samarbets-
nämnds arbetsordning, Bilaga 2/56 § av 4.12.2017.

e) Pro Kronoby genom Elisabeth Hagström inlämnade en motion om en utomstående neutral
konsekvensutredning, Bilaga 3/56 § av 4.12.2017.

f) Kommunfullmäktiges ordförande Bengt-Johan Skullbacka önskade de närvarande en god
jul och ett gott nytt år och tackade fullmäktiges medlemmar och tjänstemän för det gångna
året. Viceordförande passade i sin tur på att tacka även fullmäktiges ordförande.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade ärendena för kännedom och överstyrde motionerna
för vidarebehandling.
__________
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BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 136 § kommunallagen inte anföras över beslutet

Paragrafer: 50-51, 55-56

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 52-54 30 dagar

Besvärstiden räknas från delfåendet av beslutet. Protokollet är framlagt till påseende 7 de-
cember 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.



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
4.12.2017

Sida
4/98

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

7.12.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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.


