
KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
8.6.2017

Nr
1/2017
Sida
1/1

Sammanträdestid Torsdagen den 8 juni 2017, kl. 19.00 - 20.30

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Björklund, Eva-Lott § 8-
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Byskata, Leo
Dahlvik, Sören
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan
Forsberg, Anders
Granbacka, Andreas
Hagnäs, Thomas
Hagström, Elisabeth
Harju, Kari
Hongell, Susanne
Lassas, Tuula
Lindgren, Hans-Erik
Lindh, Mats
Ljungberg, Anders
Myllymäki, Tapani
Ranta, Anne-Mie
Salmela, Joel
Sandstedt, Per-Emil
Sandström, Hans
Skullbacka, Bengt-Johan
Svartsjö, Peter
Wistbacka, Inger
Åminne, Malin
Åstrand, Ulla-Maria

Ersättare:

Näse, Adam (för Dahlvik)

Övriga närvarande:

Brännkärr, Malin t.f. kommundir.

Bjon, Inger förvaltningschef

Paragrafer: 1-33 §.

Underskrifter: Ordförande:

Hans-Erik Lindgren 1-4 §§

Bengt-Johan Skullbacka 5-33 §§

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 9 juni 2017

Adam Näse Kari Harju

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

Kronoby, den 12 juni 2017

Inger Bjon, förvaltningschef
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 12 juni 2017
Kommungården

Ordförande

Bengt-Johan Skullbacka

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Torsdagen den 8 juni 2017, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av valnämnd för proportionella val i

kommunfullmäktige för mandattiden
2017-2021

4 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ordförande och 2 vice ordföranden för
mandattiden 2017-2021

5 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse till sammanträden och distribution av
föredragningslistor

6 §. KUNGÖRELSER Beslut om tillkännagivande
7 §. KOMMUNSTYRELSEN Val av kommunstyrelse för mandatperioden

2017-2019
8 §. NÄMNDER Val av revisionsnämnd för mandatperioden 2017-2021
9 §. NÄMNDER Val av centralvalnämnd för mandatperioden 2017-2021
10 §. NÄMNDER Val av bildnings- och fritidsnämnd för mandattiden

2017-2021
11 §. NÄMNDER Val av svensk skolsektion för mandatperioden 2017-2021
12 §. NÄMNDER Val av finsk skolsektion för mandatperioden 2017-2021
13 §. NÄMNDER Val av tekniska och miljönämnden för mandatperioden

2017-2021
14 §. NÄMNDER Val av tillståndssektion för mandatperioden 2017-2021
15 §. NÄMNDER Val av områdesnämnd för Kronoby kommundel för

mandatperioden 2017-2021
16 §. NÄMNDER Val av områdesnämnd för Nedervetil kommundel för

mandatperioden 2017-2021
17 §. NÄMNDER Val av områdesnämnd för Terjärv kommundel för

mandatperioden 2017-2021
18 §. NÄMNDER Val av medlemmar i Pedersörenejdens landsbygdsnämnd

för mandatperioden 2017-2021
19 §. NÄMNDER Val av representant och ersättare till Mellersta Österbottens

miljöhälsovårdsnämnd för mandatperioden 2017-2021
20 §. NÄMNDER Val av medlem och ersättare i Österbottens avfallsnämnd för

mandatperioden 2017-2021
21 §. NÄMNDER Val av gode män vid fastighetsförrättningar för

mandatperioden 2017-2021
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 12 juni 2017
Kommungården

Ordförande

Bengt-Johan Skullbacka

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

Inger Bjon, förvaltningschef

22 §. NÄMNDER Val av nämndemän till tingsrätten för mandatperioden
2017-2021

23 §. SAMKOMMUNER Val av representanter till samkommunen Soite för
mandatperioden 2017-2021 eller tills
landskapsreformen träder ikraft.

24 §. SAMKOMMUNER Val av representanter och ersättare till
representantskapsmöte för Österbottens förbund

25 §. SAMKOMMUNER Val av representanter till representantskapsmöte för
Mellersta Österbottens förbund

26 §. SAMKOMMUNER Val av representant till Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä, samarbetsorgan för avtalskommuner

27 §. SAMKOMMUNER Val av representanter till samkommunstämmor under
mandatperioden

28 §. SAMKOMMUNER Val av medlem i samkommunfullmäktige för Kårkulla
2017-2021

29 §. NÄMNDER Val av medlem och ersättare i regionala
räddningsnämnden 2017-2018

30 §. NÄMNDER Val av medlem i delegationen för polisinrättningen i
Mellersta Österbotten och Pedersöre 2017-2021

31 §. NÄMNDER Val av medlemmar till förvaltningsrådet för Stiftelsen
Torgare r.s. 2017-2021

32 §. EKONOMI Fullmakt för upptagande av budgetlån och kortfristiga
krediter

33 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till fullmäktiges möte utfärdas i allmänhet av fullmäktiges ordförande eller om hen är
förhindrad, av vice ordföranden. Till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden ut-
färdar kommunstyrelsens ordförande undantagsvis kallelsen. I kallelsen skall anges om det
är fråga om ett elektroniskt sammanträde samt den webbadress och den plats där allmänhe-
ten kan följa sammanträdet. Av kallelsen ska framgå om en del av ärendena kommer att be-
handlas vid ett slutet sammanträde. 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 1 juni 2017. Kal-
lelsen har per post tillställts samtliga ordinarie medlemmar av kommunfullmäktige i enlighet
med förvaltningsstadgan. Kallelsen finns tillgänglig för både ordinarie medlemmar och ersät-
tare i elektronisk form.

Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, vilken för
ordet tills en ordförande och vice ordföranden har valts för fullmäktige.

BESLUT:

Den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten Hans-Erik Lindgren öppnade
sammanträdet och förklarade fullmäktige lagligen sammankallat och beslutfört.
________
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Nämnd Kommun-
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2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att tillsammans justera protokollet. Protokollet ju-
steras i Kommungården fredagen den 9 juni 2017 kl 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att utse Adam Näse och Kari Harju till protokolljusterare.
__________
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Dnr: KST 60/2017

3 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av valnämnd för proportionella val i kommunfullmäktige
för mandattiden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt § 132 förvaltningsstadgan väljer kommunfullmäktige en valnämnd för förrättande av
proportionella val för sin mandatperiod. Nämnden består av fem (5) medlemmar och en per-
sonlig ersättare för varje medlem. Fullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och
en till vice ordförande. Förvaltningschefen är sekreterare för nämnden, om inte fullmäktige
beslutar något annat.

Vid val skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95). ”I statliga
kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ, med
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40
procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.”

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer valnämnd för proportionella val i kommunfullmäktige

för mandattiden 2017-2021 med fem medlemmar och för dessa personliga
ersättare,

att kommunfullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice
ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde enhälligt valnämnd för proportionella val i kommunfullmäk-
tige för mandattiden 2017-2021 med följande fem medlemmar och personliga ersätta-
re:
medlem ersättare
Hans-Erik Lindgren SFP Malin Åminne SFP
Kari Harju SFP Anders Forsberg SFP
Susanne Hongell SFP Inger Wistbacka SFP
Elisabeth Hagström PRO Eva-Lott Björklund PRO
Tapani Myllymäki, PRO Leo Byskata KD

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Hans-Erik Lindgren SFP till ordförande och Tapani
Myllymäki PRO till vice ordförande.
____________
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Nämnd Kommun-
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Dnr: KST 61/2017

4 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ordförande och 2 vice ordföranden för mandattiden
2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt kommunallagens 18 § väljer fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och ett
behövligt antal vice ordföranden för fullmäktiges mandattid, om fullmäktige inte har fattat be-
slut om en kortare mandattid.. Enligt kommunens förvaltningsstadga 102 § öppnas samman-
trädet av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordfö-
rande och två viceordföranden har valts. Presidiet väljs enligt nya förvaltningsstadgan för
fullmäktiges mandattid, vilket är en förändring, eftersom mandattiden sedan 1997 varit två år.

Valet sker vid samma förrättning så att till ordförande utses den som erhållit mest röster, till I
vice ordförande den som erhållit det nästhögsta röstetalet och till II vice ordförande den som
därnäst erhållit de flesta rösterna. Vad som här är sagt om röster gäller jämförelsetal, då valet
förrättas som proportionellt val.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordföranden fastställs till fyra år

och
att kommunfullmäktige inom sig utser ordförande, samt I och II vice ordförande för

mandattiden 2017-2021.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt fastställa mandattiden för fullmäktiges ordföran-
de och vice ordföranden till fyra år.

Kommunfullmäktige valde enhälligt Bengt-Johan Skullbacka SFP till ordförande, Six-
ten Dalvik PRO till I vice ordförande och Anders Forsberg SFP till II vice ordförande för
mandatperioden 2017-2021.
_________

Efter beslutet intog den nya fullmäktigeordföranden Bengt-Johan Skullbacka sin plats genast
och han höll ett inledningstal inför mandatperioden under devisen "Make Kronoby great
again".
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Nämnd Kommun-
styrelse
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Dnr: KST 62/2017

5 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse till sammanträden och distribution av föredrag-
ningslistor

Förvaltningschefen:

I kommunens förvaltningsstadga § 107 stadgas att kallelsen till sammanträde utfärdas av
fullmäktiges ordförande eller om hen är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska an-
ges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. I kallelsen ska an-
ges om det är fråga om ett elektroniskt sammanträde samt den webbadress och den plats
där allmänheten i så fall kan följa sammanträdet. Av kallelsen ska framgå om en del av ären-
dena kommer att behandlas vid ett slutet sammanträde.

Kallelsen skrivs på svenska och finska och den ska skickas minst fyra dagar före fullmäkti-
ges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara
vid sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på kommunens
webbplats.

Fullmäktige beslutar till hur många ersättare föredragningslistan sänds.

Fullmäktiges föredragningslista inklusive bilagor i mån av möjlighet uppgörs på svenska och
finska.

Enligt förvaltningsstadgans § 109 kan kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och komplet-
terande material även sändas elektroniskt. Då ska kommunstyrelsen eller en tjänsteinneha-
vare som den utsett, svara för att den tekniska utrustning och de tekniska system och förbin-
delser som behövs är tillgängliga. Enligt förvaltningsstadgans § 110 ska föredragningslistan
läggas ut på kommunens webbplats. Före publiceringen ska sekretessbelagda uppgifter och
sådana personuppgifter som saknar informationsintresse strykas i föredragningslistan. Av
särskilda skäl kan ett enskilt mötesärende strykas i föredragningslistan innan den läggs ut på
webben. Bilagor till föredragningslistan publiceras på kommunens webbplats enligt prövning
och med beaktande av kommuninvånarnas tillgång till information.

Kommunstyrelsens föredragningslista har sänts också till fullmäktigemedlemmarna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige besluter att kallelse till fullmäktiges sammanträden kungörs i

det allmänna datanätet på kommunens webbsida,
att kallelsen och föredragningslistan sänds till alla ordinarie ledamöter så att den

finns tillgänglig i elektronisk form och sänds i skriftlig form och
att kallelsen och föredragningslistan finns tillgänglig för alla ersättare i elektronisk

form.
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Nämnd Kommun-
styrelse
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fullmäktige

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
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Dnr: KST 63/2017

6 §. KUNGÖRELSER Beslut om tillkännagivande

Förvaltningschefen:

Kommunala tillkännagivanden bör göras kända genom att de sätts upp på anslagstavlan för
offentliga kungörelser. Kommunfullmäktige kan besluta att kommunala tillkännagivanden eller
vissa av dem vid behov görs kända även på något annat sätt som kommunen har fattat beslut
om.
Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk. Den mest
spridda svenskspråkiga tidningen i kommunen är Österbottens Tidning, därefter Vasabladet
och Hufvudstadsbladet. Den mest spridda finskspråkiga tidningen är Keskipohjanmaa och
därefter följer tidningen Pohjalainen.
Kungörelserna har från 2003 även publicerats på kommunens webbplats (www.kronoby.fi).

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att kommunala tillkännagivanden i huvudsak

publiceras på kommunens webbplats,
att kommunfullmäktige beslutar att kommunala tillkännagivanden kan sättas upp på

den officiella anslagstavlan samt v.b. vid biblioteken i Nedervetil och Terjärv och
att kommunfullmäktige beslutar att kommunala tillkännagivanden dessutom kan

kungöras i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
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Dnr: KST 64/2017

7 §. KOMMUNSTYRELSEN Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2017-2019

Förvaltningschefen:

Enligt kommunallagen § 30 är kommunens organ förutom kommunfullmäktige; kommunsty-
relsen, nämnder och direktioner, deras sektioner samt kommittéer.
Kommunstyrelsen tillsätts av kommunfullmäktige.

I förvaltningsstadgan för Kronoby kommun § 8 anges att kommunstyrelsen har 9 ledamöter
och lika många personliga ersättare. Bland dem väljer fullmäktige ordförande och 2 vice ord-
föranden för kommunstyrelsen. Ordförande, vice ordförande och sammanlagt minst hälften
av kommunstyrelsens ordinarie medlemmar väljs bland ordinarie fullmäktigemedlemmar.

Kommunstyrelsens mandatperiod är två år.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer 9 medlemmar med personliga ersättare till

kommunstyrelsen samt
att kommunfullmäktige utser ordförande, första vice ordförande och andra vice

ordförande för kommunstyrelsen för motsvarande tid.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att följande medlemmar och ersättare utses till
kommunstyrelsen för mandattiden 2017-2019:
medlem: ersättare:
Liane Byggmästar SFP Susanne Hongell SFP
Tapani Myllymäki PRO John-Erik Sandvik PRO
Hans-Erik Lindgren SFP Malin Åminne SFP
Helena Broända SFP Tomas Hagnäs SFP
Kari Harju SFP Hans Sandström SFP
Inger Wistbacka SFP Tuula Lassas SFP
Elisabeth Hagström PRO Carl-Johan Enroth PRO
Joel Salmela PRO Ulla-Maria Åstrand PRO
Björn Gripenberg KD Karin Saarukka KD
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Nämnd Kommun-
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Kommun-
fullmäktige

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Liane Byggmästar SFP till ordförande, Tapa-
ni Myllymäki PRO till I vice ordförande och Hans-Erik Lindgren SFP till II vice ordfö-
rande.
_________
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Dnr: KST 65/2017

8 §. NÄMNDER Val av revisionsnämnd för mandatperioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt kommunallagen § 30 bör kommunfullmäktige tillsätta revisionsnämnd.

I förvaltningsstadgan § 9 sägs att revisionsnämnden har 4 ledamöter och bland dem väljer
fullmäktige ordförande och en vice ordförande för nämnden. Ordföranden och vice
ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Vid val skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 mom. 2 (206/95).

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige bland fullmäktigeledamöterna väljer ordförande och vice

ordförande samt två medlemmar och fyra personliga ersättare till revi-
sionsnämnden för mandatperioden 2017-2021.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till revisions-
nämnden för mandatperioden 2017 – 2021:
medlem: ersättare:
Bengt-Johan Skullbacka SFP Johan Grahn SFP
Sixten Dalvik PRO Carita Söderbacka PRO
Elin Näse SFP Mona-Lisa Granqvist SFP
Gabriella Lövsund KD Mats Stenbäck KD

Till ordförande valdes enhälligt Bengt-Johan Skullbacka SFP och till vice ordförande
Sixten Dalvik PRO.
___________
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Dnr: KST 66/2017

9 §. NÄMNDER Val av centralvalnämnd för mandatperioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Bestämmelser om centralvalnämnden, valnämnder och valbestyrelser finns i vallagen
(714/1998) och i kommunens förvaltningsstadga § 13. Centralvalnämnden har en ordföran-
de, en vice ordförande, tre medlemmar samt minst fem ersättare (vallagen § 13). Eftersom
centralvalnämnden måste vara fulltalig för att ha mandat, är flera ersättare att föredra. Ersät-
tarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. Både medlem-
marna och ersättarna ska i den utsträckning det är möjligt företräda de grupper av röstande
som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.

Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 mom. 2 (206/95).

Som föredragande och sekreterare i nämnden fungerar förvaltningschefen och som ersättare
för denna; ekonomichefen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige tillsätter en centralvalnämnd för mandattiden 2017-2021

med fem medlemmar och fem ersättare, vilka skall ställas i den ordning som de
tillträder i stället för medlemmarna och

att kommunfullmäktige förordnar en medlem till ordförande och en till vice ordfö-
rande för samma tid.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till centralval-
nämnden för mandatperioden 2017 – 2021:
medlem Carl-Otto Slotte SFP

Mika Wikman SDP
Annika Enfors KD
Anna Pahkamäki VF
Anne-Maria Hästbacka PRO

Ersättare i ordningsföljd:
Ann-Marie Granholm SFP
Katrin Ravald SFP
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Lars Back KD
Ossian Wassborr PRO
Bjarne Träisk SFP
Ann-Sofi Drycksbäck SFP
Veli Niemonen SDP
Teuvo Herranen VF

Till ordförande valdes enhälligt Carl-Otto Slotte SFP och till vice ordförande Anne-
Maria Hästbacka PRO.
___________
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Dnr: KST 71/2017

10 §. NÄMNDER Val av bildnings- och fritidsnämnd för mandattiden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt § 10 i kommunens förvaltningsstadga skall bildnings- och fritidsnämnden ha nio med-
lemmar och lika många personliga ersättare. Av medlemmarna ska sju representera den
svenska språkgruppen och två den finska. Ordförande och vice ordförande samt minst tre
andra ledamöter väljs bland fullmäktigemedlemmar. Av nämndens ordinarie medlemmar
skall en vara ordinarie medlem i styrelsen.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

Som föredragande i nämnden fungerar bildningschefen samt dagvårdschefen i frågor som
berör småbarnspedagogik och förskola och fritidskoordinatorn i frågor som berör kultur, fritid
och idrott. De kan ersätta varandra. Ärenden som berör biblioteksväsendet bereds av biblio-
tekschefen och ärenden som berör medborgarinstitutet av medborgarinstitutets rektor.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer bildnings- och fritidsnämnd med nio medlem-

mar och lika många personliga ersättare.
att kommunfullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till

vice ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till bildning-
nämnden för mandatperioden 2017 – 2021:
medlem ersättare
Anne-Mie Ranta SFP Veronica Finnila-Lindvall SFP
Joel Salmela PRO Eva Fredriksson-Lidsle KD
Peter Svartsjö SFP Martin Ahlskog SFP
Tomas Hagnäs SFP Mona Ahlsved SFP
Susanne Hongell SFP Charlotte Sabel SFP
Pasi Ahlsved SFP Matias Torrkulla SFP
Mats Lindh PRO Sten Sunabacka PRO
Eva-Lott Björklund PRO Rebecca Ågren PRO
Ulla-Maria Åstrand PRO Mats Ahlskog PRO

Till ordförande valdes enhälligt Anne-Mie Ranta SFP och till vice ordförande Joel Sal-
mela PRO.
___________
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Dnr: KST 69/2017

11 §. NÄMNDER Val av svensk skolsektion för mandatperioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt förvaltningsstadgans § 10 är bildnings- och fritidsnämnden indelad i en svenskspråkig
och en finskspråkig skolsektion. Den svenska skolsektionen består av sju medlemmar och
personliga ersättare. Fullmäktige väljer ledamöter och ersättare i sektionerna. Den som väljs
till ordförande i sektionen bör utses bland nämndens ordinarie medlemmar. Ledamöterna i
svenska sektionen väljs bland personer som hör till svenska språkgruppen.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

Som föredragande i skolsektionerna fungerar bildningschefen med dagvårdschefen som er-
sättare.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer en svensk skolsektion bestående av sju med-

lemmar och samma antal personliga ersättare,
att kommunfullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en

medlem till vice ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till svenska
skolsektionen för mandatperioden 2017 – 2021:
medlem ersättare
Peter Svartsjö SFP Hans Sandström SFP
Mats Ahlskog PRO Johan Nabbvik PRO
Mona Ahlsved SFP Inger Wistbacka SFP
Adam Näse SFP Joacim Sandbacka SFP
Veronica Finnila-Lindvall SFP Tomas Hagnäs SFP
Rebecca Ågren PRO Eva-Lott Björklund PRO
Micael Granlund PRO Carita Söderbacka PRO

Till ordförande valdes enhälligt Peter Svartsjö SFP och till vice ordförande Mats Ahl-
skog PRO.
___________
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Dnr: KST 70/2017

12 §. NÄMNDER Val av finsk skolsektion för mandatperioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt förvaltningsstadgans § 10 är bildnings- och fritidsnämnden indelad i en svenskspråkig
och en finskspråkig skolsektion. Den finska skolsektionen består av fem medlemmar och
personliga ersättare. Fullmäktige väljer ledamöter och ersättare i sektionerna. Den som väljs
till ordförande i sektionen bör utses bland nämndens ordinarie medlemmar. Ledamöterna i
finska sektionen väljs bland personer som hör till den finska språkgruppen.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

Som föredragande i skolsektionerna fungerar bildningschefen med dagvårdschefen som er-
sättare.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer en finsk skolsektion bestående av fem med-

lemmar och samma antal personliga ersättare.
att kommunfullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en

medlem till vice ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till finska skol-
sektionen för mandatperioden 2017 – 2021:
medlem ersättare
Pasi Ahlsved SFP Eeva-Riitta Forsberg SFP
Ulla-Maria Åstrand PRO Ari Hakola PRO
Matias Torrkulla SFP Jaakko Kuru SFP
Tuula Lassas SFP Suvi Dahlvik SFP
Carita Söderbacka PRO Anne-Maria Hästbacka PRO

Till ordförande valdes enhälligt Pasi Ahlsved SFP och till vice ordförande Ulla-Maria
Åstrand PRO
___________
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Dnr: KST 72/2017

13 §. NÄMNDER Val av tekniska och miljönämnden för mandatperioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga har tekniska och miljönämnden sju medlemmar och
lika många personliga ersättare. Ordförande och vice ordförande samt minst två andra leda-
möter väljs bland fullmäktigemedlemmar. Av nämndens ordinarie medlemmar skall en vara
ordinarie medlem i styrelsen.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

Som föredragande i nämnden fungerar tekniska chefen samt byggnadsinspektören i frågor
som berör byggnadsverksamhet i kommunen samt miljösekreteraren i frågor som berör mil-
jövård. De kan ersätta varandra.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer teknisk- och miljönämnd med sju medlemmar

och lika många personliga ersättare.
att kommunfullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en av

medlemmarna till vice ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till tekniska
och miljönämnden för mandatperioden 2017 – 2021:
medlem ersättare
Malin Åminne SFP Monica Takkula SFP
Anders Ljungberg PRO Monica Ahlstrand PRO
Helena Broända SFP Tuula Lassas SFP
Sören Dahlvik SFP Per-Emil Sandstedt SFP
Hans Sandström SFP Helmer Ollqvist SFP
Susanna Toivonen PRO Carl-Johan Enroth PRO
Göran Strandvall KD Vidar Enfors KD

Till ordförande valdes enhälligt Malin Åminne SFP och till vice ordförande Anders
Ljungberg PRO.
___________
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Dnr: KST 73/2017

14 §. NÄMNDER Val av tillståndssektion för mandatperioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Tekniska och miljönämnden har en tillståndssektion som består av fem medlemmar och per-
sonliga ersättare. Fullmäktige väljer dessa. Den som väljs till ordförande i sektionen bör ut-
ses bland nämndens ordinarie medlemmar.

Som föredragande i sektionen fungerar byggnadsinspektören i frågor som berör byggnads-
verksamhet och miljösekreteraren i frågor som berör miljövård. De kan ersätta varandra.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer 5 medlemmar med personliga ersättare till till-

ståndssektionen för mandatperioden samt
att kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande för sektionen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till tillstånds-
sektionen för mandatperioden 2017–2021:
medlem ersättare
Sören Dahlvik SFP Helmer Ollqvist SFP
Carl-Johan Enroth PRO Anders Ljungberg PRO
Per-Emil Sandstedt SFP Harry Öst SFP
Inger Wistbacka SFP Tuula Lassas SFP
Susanna Toivonen PRO Mirja Sjölund PRO

Till ordförande valdes enhälligt Sören Dahlvik SFP och till vice ordförande Carl-Johan
Enroth PRO.
___________
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Dnr: KST 74/2017

15 §. NÄMNDER Val av områdesnämnd för Kronoby kommundel för mandatperioden
2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga väljs tre områdesnämnder (Kronoby, Nedervetil och
Terjärv). Områdesnämnderna har fem medlemmar var och lika många personliga ersättare.

Nämnden fungerar som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i området och ska
höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med markanvändningsplanering, servi-
ceutveckling och kundbetjäning. Nämnden kan fungera som projekt- och planeringsgrupp.
Områdesnämnden kan ta initiativ till åtgärder för att främja service, trivsel och utveckling i
området.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95)
Föredragande, som också fungerar som sekreterare, i nämnderna utses av kommundirektö-
ren.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser fem medlemmar och lika många personliga er-

sättare till områdesnämnden för Kronoby kommundel för mandatperioden 2017-
2021 samt

att kommunfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för områdes-
nämnden för samma tidsperiod.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till områdes-
nämnden för Kronoby kommundel för mandatperioden 2017 – 2021:
medlem ersättare
Charlotte Sabel SFP Nina-Marie Vigård SFP
Samuel Vikström SFP Hans-Erik Lindgren SFP
Oscar Näse SFP Harry Öst SFP
Niklas Kortell PRO Robert Wargh KD
Eva-Lott Björklund PRO Rebecca Ågren KD

Fullmäktige beslöt att områdesnämnden väljer inom sig ordförande och viceordföran-
de.
___________
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Dnr: KST 75/2017

16 §. NÄMNDER Val av områdesnämnd för Nedervetil kommundel för mandatperioden
2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga väljs tre områdesnämnder (Kronoby, Nedervetil och
Terjärv). Områdesnämnderna har fem medlemmar var och lika många personliga ersättare.

Nämnden fungerar som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i området och ska
höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med markanvändningsplanering, servi-
ceutveckling och kundbetjäning. Nämnden kan fungera som projekt- och planeringsgrupp.
Områdesnämnden kan ta initiativ till åtgärder för att främja service, trivsel och utveckling i
området.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95)
Föredragande, som också fungerar som sekreterare, i nämnderna utses av kommundirektö-
ren.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser fem medlemmar och lika många personliga er-

sättare till områdesnämnden för Nedervetil kommundel för mandatperio-
den 2017-2021 samt

att kommunfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för områdes-
nämnden för samma tidsperiod.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till områdes-
nämnden för Nedervetil kommundel för mandatperioden 2017–2021:
medlem ersättare
Päivi Cainberg SFP Kenneth Berg SFP
Ann-Marie Granholm SFP Anette Skog SFP
Per-Emil Sandstedt SFP Andre Forsström SFP
Micael Granlund PRO Clas-Göran Nylund PRO
Monica Ahlstrand PRO Mirja Sjölund PRO

Fullmäktige beslöt att områdesnämnden väljer inom sig ordförande och viceordföran-
de.
___________
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Dnr: KST 76/2017

17 §. NÄMNDER Val av områdesnämnd för Terjärv kommundel för mandatperioden
2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga väljs tre områdesnämnder (Kronoby, Nedervetil och
Terjärv). Områdesnämnderna har fem medlemmar var och lika många personliga ersättare.

Nämnden fungerar som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i området och ska
höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med markanvändningsplanering, servi-
ceutveckling och kundbetjäning. Nämnden kan fungera som projekt- och planeringsgrupp.
Områdesnämnden kan ta initiativ till åtgärder för att främja service, trivsel och utveckling i
området.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95)
Föredragande, som också fungerar som sekreterare, i nämnderna utses av kommundirektö-
ren.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser fem medlemmar och lika många personliga er-

sättare till områdesnämnden för Terjärv kommundel för mandatperioden
2017-2021

att kommunfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för områdes-
nämnden för samma tidsperiod.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till områdes-
nämnden för Terjärv kommundel för mandatperioden 2017–2021:
medlem ersättare
Hans Sandström SFP Sören Dahlvik SFP
Pia Granqvist SFP Inger Furu-Vidjeskog SFP
Helmer Ollqvist SFP Anders Forsberg SFP
Tom Byskata PRO Johan Nabbvik PRO
Anne-Maria Hästbacka PRO Johanna Forsander PRO

Fullmäktige beslöt att områdesnämnden väljer inom sig ordförande och viceordföran-
de.
__________
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Dnr: KST 68/2017

18 §. NÄMNDER Val av medlemmar i Pedersörenejdens landsbygdsnämnd för mandatpe-
rioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Kommunfullmäktige har genom avtal från år 2009 överlåtit skötseln av avbytarservicen och
från år 2013 av landsbygdsförvaltningen till Pedersöre kommun. Kronoby kommun väljer två
ledamöter till den gemensamma landsbygdsnämnden. Varje ledamot har en personlig ersät-
tare.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer två ledamöter och personliga ersättare till Pedersöre-

nejdens landsbygdsnämnd för mandatperioden 2017-2021 eller tills landskaps-
reformen träder i kraft.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till Pedersöre-
nejdens landsbygdsnämnd för mandatperioden 2017–2021:
medlem ersättare
Mårten Strandvall SFP Jessica Flöjt SFP
Mirja Sjölund PRO Mikael Björk PRO
__________
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Dnr: KST 78/2017

19 §. NÄMNDER Val av representant och ersättare till Mellersta Österbottens miljöhälso-
vårdsnämnd för mandatperioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga 11 § har kommunfullmäktige genom avtal från år 2010
överlåtit skötseln av miljö- och hälsoskydd samt veterinärvård till Mellersta Österbottens mil-
jöhälsovårdsnämnd med Karleby stad som värdkommun. Kronoby väljer en representant
samt dennes personliga ersättare till den gemensamma nämnden.

Vid valet skall iakttas lag om jämställhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer en representant samt personlig ersättare till

Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd för mandatperioden 2017-2021
eller tills landskapsreformen träder ikraft.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlem och personliga ersättare till Mel-
lersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd för mandatperioden 2017–2021:
medlem ersättare
Inger Wistbacka SFP Ossian Wassborr PRO
__________
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Dnr: KST 77/2017

20 §. NÄMNDER Val av medlem och ersättare i Österbottens avfallsnämnd för mandatpe-
rioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Kommunfullmäktige godkände 9.11.1995 ett avtal om en gemensam nämnd för avfallsärenden
för kommunerna Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo. Kaustby, Vörå, Vetil,
Evijärvi, Karleby och Kauhava kommuner har senare anslutit sig till verksamhetsområdet.
Nämnden, vars benämning numera är Österbottens avfallsnämnd, är en gemensam nämnd
med ansvar över bosättningens avfallshantering i de 11 medlemskommunerna med ca
115 000 invånare som hör till Ekorosk Ab:s verksamhetsområde. Nämnden fungerar som en
gemensam myndighet i de avfallsärenden som specificerats i avfallslagen och instruktionerna
för nämnden.

Stadsfullmäktige i Jakobstad utser två medlemmar, fullmäktige i Karleby likaså två medlemmar
och fullmäktige i de övriga deltagande städerna och kommunerna en medlem. För samtliga
medlemmar utses en personlig ersättare. Stadsfullmäktige i Jakobstad utser en medlem till
ordförande i nämnden, samt på förslag av de övriga kommunernas styrelse en vice
ordförande.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser en medlem och för denne en personlig ersättare till

Österbottens avfallsnämnd för mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare till Österbot-
tens avfallsnämnd för mandatperioden 2017–2021:
medlem ersättare
Hans Sandström SFP John-Erik Sandvik PRO
__________
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Dnr: KST 103/2017

21 §. NÄMNDER Val av gode män vid fastighetsförrättningar för mandatperioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt stadgandena i 6 § i fastighetsbildningslagen ska kommunfullmäktige till gode män välja
minst sex personer för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod.
Gode männen skall vara förtrogna med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena.
Om valbarhet gäller såsom om nämndemän vid tingsrätt att till gode man får ej väljas person,
som inte har fyllt 25 år eller som fyllt 65 år eller person som innehar en tjänst vid allmän
domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av
brott, tull- eller polisbevakning eller en allmän åklagare, advokat eller någon som yrkesmässigt
bedriver advokatverksamhet.

Vid val skall beaktas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 4 § mom. 2 (206/95).

För perioden 2013-2016 valdes 11 gode män.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer åtta gode män vid skiftesförrättningar för

mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande personer till gode män vid fastighetsför-
rättningar för mandatperioden 2017–2021:
medlem
Maarit Stenfors
Helmer Ollqvist
Helena Broända
Margita Backman
Micael Granlund
Vidar Enfors
Grels Åminne
Carita Söderbacka
__________
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Dnr: KST 102/2017

22 §. NÄMNDER Val av nämndemän till tingsrätten för mandatperioden 2017-2021

Förvaltningschefen:

En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun inom tingsrättens dom-
krets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller hennes handlingsbehörighet
får inte ha begränsats och hen ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämn-
deman.

Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som
innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndigheten eller som i sin
tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning får
inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt
bedriver advokatverksamhet.

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte den 13.2.2017 att förorda tingsrättens förslag om att
Kronoby skulle utse två nämndemän till tingsrätten. Principen har varit, att också de minsta
kommunerna får välja två nämndemän var. När det gäller större kommuner bör antalet
nämndemän vara på en sådan nivå att varje enskild nämndeman kan sitta ett tillräckligt antal
tingsdagar för att hen skall kunna känna sig hemmastadd i uppgiften. Justitieministeriet har
28.4.2017 utsänt ett beslut i ärendet, vilket går helt i linje med kommunens önskan.

Kronoby hade åren 2013-2016 två utsedda nämndemän.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå
att kommunfullmäktige utser två nämndemän för den kommande mandatperi-

oden
BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande personer som nämndemän till tingsrätten
mandatperioden 2017–2021:
Stefan Högnabba
Siv Granqvist
__________
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Dnr: KST 67/2017

23 §. SAMKOMMUNER Val av representanter till samkommunen Soite för mandatperioden
2017-2021

Förvaltningschefen:

Kommunfullmäktige har genom avtal överlåtit ansvaret för tillhandahållandet av tjänster inom
social- och hälsovården till Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovård,
Soite. Enligt grundavtalet har kommunerna en representant i fullmäktige för varje påbörjat
tretusenfemhundratal (3 500-tal) invånare. Det innebär, att kommunen kan välja två repre-
sentanter.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser två representanter och personliga ersättare

att representera kommunen i samkommunen Soite under mandatperio-
den 2017-2021 eller tills landskapsreformen träder ikraft.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande representanter och personliga ersättare
att representera kommunen i samkommunen Soite under mandatperioden 2017–2021
eller tills landskapsreformen träder i kraft:
representant ersättare
Peter Svartsjö SFP Inger Wistbacka SFP
Sixten Dalvik PRO Monica Ahlstrand PRO
__________
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Dnr: KST 97/2017

24 §. SAMKOMMUNER Val av representanter och ersättare till representantskapsmöte för
Österbottens förbund

Förvaltningschefen:

Enligt Österbottens förbunds grundavtal hålls representantskapet efter kommunalvalet.
Landskapsstyrelsen meddelar att mötet hålls den 16 augusti 2017. Enligt grundavtalet väljer
kommunfullmäktige i medlemskommunerna representanter till representantskapet enligt in-
vånarantal. Antalet representanter för en kommun bestäms enligt det invånarantal för kom-
munen som använts vid kommunalvalet under det år som föregår representantskapet. Enligt
grundavtalet innebär detta att Kronoby kan välja två representanter. För varje representant
väljs en personlig ersättare. Om valets resultat meddelas till Österbottens förbund senast
15.7.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer två representanter och två personliga ersättare till

representantskapsmötet för Österbottens förbund.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande personer till representanter och ersättare
till representantskapsmötet för Österbottens förbund för mandatperioden 2017–2021:
representant ersättare
Hans-Erik Lindgren SFP Liane Byggmästar SFP
Elisabeth Hagström PRO John-Erik Sandvik PRO
__________
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Dnr: KST 100/2017

25 §. SAMKOMMUNER Val av representanter till representantskapsmöte för Mellersta Ös-
terbottens förbund

Förvaltningschefen:

Medlemskommunerna i Mellersta Österbottens förbund väljer representanter till represen-
tantskapsmötet på basen av invånarantalet i början av året som föregår representantskapet
på så sätt, att varje medlemskommun har en representant för varje påbörjat 5000-tal. Om
detta stadgas i grundavtalet.

För Kronobys del som delmedlem är det annorlunda, p.g.a. det att andelen uträknas från det
officiella antalet finskspråkiga invånare i Kronoby vid föregående års början. Antalet var
956, vilket berättigar till en (1) representant med en personlig ersättare.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser en representant och en personlig ersättare

till Mellersta Österbottens förbunds representantskapsmöte.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande personer till representanter och ersättare
till representantskapsmötet för Mellersta Österbottens förbund för mandatperioden
2017–2021:
representant ersättare
Tapani Myllymäki PRO Ulla-Maria Åstrand PRO
__________
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Dnr: KST 101/2017

26 §. SAMKOMMUNER Val av representant till Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, sam-
arbetsorgan för avtalskommuner

Förvaltningschefen:

Enligt grundavtalet är det medlemskommunerna som väljer utbildningskoncernens fullmäkti-
ge. Antalet fullmäktigemedlemmar bestäms utgående från grundkapitalet. Antalet medlem-
mar är fast under hela fullmäktigeperioden men rösträtten förändras utgående från grundka-
pitalet. Under den kommande fullmäktigeperioden är antalet fullmäktigemedlemmar 47.

Kronoby är inte fullvärdig medlem utan avtalsmedlem och har utgående från grundkapitalet
rätt till 2 fullmäktigemedlemmar.

Utbildningskoncernen omber kommunerna att meddela vilka förtroendevalda samt deras
personliga ersättare, som valts till samkommunens fullmäktige.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige för inkommande mandatperiod utser två medlemmar

och deras personliga ersättare till fullmäktige för Mellersta Österbottens
utbildningskoncern.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt följande personer till medlemmar och ersättare i
fullmäktige för Mellersta Österbottens utbildningskoncern för mandatperioden 2017–
2021:
medlem ersättare
Tuula Forsander SFP Tuula Lassas SFP
Ulla-Maria Åstrand PRO Tapani Myllymäki PRO
__________
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Dnr: KST 104/2017

27 §. SAMKOMMUNER Val av representanter till samkommunstämmor under mandatperi-
oden

Förvaltningschefen:

Representanterna vid samkommunsstämmor utses enligt kommunallagens 60 § av
medlemskommunernas kommunstyrelse eller av något annat kommunalt organ enligt beslut av
medlemskommunernas fullmäktige.

Konstateras att samkommunerna Optima, SÖFUK och Kvarnen kommer att hålla
samkommunsstämmor.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige befullmäktigar kommunstyrelsen att utse representan-

ter till samkommunstämmorna under mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att befullmäktiga kommunstyrelsen att utse re-
presentanter till samkommunstämmorna under mandatperioden.
_________
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Dnr: KST 113/2017

28 §. SAMKOMMUNER Val av medlem i samkommunfullmäktige för Kårkulla 2017-2021

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen förslår
att kommunfullmäktige väljer en medlem till samkommunsfullmäktige för Kårkulla

och för denne en personlig ersättare för mandattiden 2017-2021 eller tills
landskapsreformen träder ikraft.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att välja Stig Östdahl SFP till medlem och Ossian
Wassborr PRO till ersättare i samkommunsfullmäktige för Kårkulla för mandatperio-
den 2017–2021 eller tills landskapsreformen träder ikraft.
__________
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Dnr: KST 105/2017

29 §. NÄMNDER Val av medlem och ersättare i regionala räddningsnämnden 2017-2018

Förvaltningschefen:

För förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningverk tillsätter
Karleby stadsfullmäktige för sin mandatperiod en räddningsnämnd bestående av 11 med-
lemmar. Av dessa skall 4 representera Karleby verksamhetsområde, som består av Karleby
och Kronoby. Karleby stad har 3 medlemmar och 3 ersättare och Kronoby kommun 1 med-
lem och 1 ersättare.

Torde komma en ny lag som träder i kraft från 1.1.2019, vilken innebär att ansvaret för rädd-
ningsväsendet överförs till landskapen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige ger förslag till en medlem och en ersättare till rädd-

ningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakob-
stadsområdets räddningsverk för mandattiden 8.6.2017-31.12.2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige föreslår Adam Näse SFP till medlem och Mats Lindh PRO till er-
sättare i räddningsnämnden för förvaltningen av Mellersta Österbottens och Jakob-
stadsområdets räddningsverk för mandattiden 2017-2018.
_________
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Dnr: KST 106/2017

30 §. NÄMNDER Val av medlem i delegationen för polisinrättningen i Mellersta Österbot-
ten och Pedersöre 2017-2021

Förvaltningschefen:

Österbottens polisinrättningens verksamhetsområde består av landskapen Österbotten, Mel-
lersta Österbotten och Södra Österbotten. Huvudpolisstationen finns i Vasa. Därtill finns det
elva polisstationer på området. Gällande indelning av polisinrättningar trädde ikraft 1.1.2009

Delegationen för polisärenden och delegationerna för polisen skall följa utvecklingen av den
omgivning som påverkar polisens verksamhet samt följa polisens verksamhet, göra fram-
ställningar om utvecklande av polisverksamheten, avge utlåtanden i ärenden som gäller poli-
sen, samt behandla övriga ärenden som hänskjutes till delegationen i fråga.

Delegationen för polisärenden upprättas av statsrådet för fyra år i sänder. Delegationen har
en ordförande, en vice ordförande samt minst 11 och högst 19 andra medlemmar. Varje
medlem, med undantag av ordföranden, har en personlig suppleant. Länsstyrelsen har fast-
ställt antalet till 17 medlemmar samt personliga ersättare. Städerna Karleby, Jakobstad och
Kaustby väljer två medlemmar var, övriga kommuner varsin medlem.

Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser en medlem och en personlig ersättare till dele-

gationen för polisinrättningen i Mellersta Österbotten och Pedersöre för
mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Malin Åminne SFP med Andreas Granbacka PRO
som personlig ersättare till delegationen för polisinrättningen i Mellersta Österbotten
och Pedersöre för mandatperioden 2017-2021.
_________
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Dnr: KST 85/2017

31 §.NÄMNDER Val av medlemmar till förvaltningsrådet för Stiftelsen Torgare r.s. 2017-2021

Förvaltningschefen:

Enligt 5 § i stadgarna för Stiftelsen Torgare r.s. hör till stiftelsens förvaltningsråd 13 personer,
av vilka 8 medlemmar utses av de ideella föreningar, som grundat stiftelsen. Kronoby kommun
utser 2 och kyrkliga samfälligheten 3 medlemmar. Förvaltningsrådets medlemmar utses för 4
år i sänder och sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser två medlemmar och för dem personliga ersättare till för-

valtningsrådet för Stiftelsen Torgare r.s. för mandatperioden 2017-2021.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg enhälligt Anne-Mie Ranta SFP med Monica Takkula SFP
som personlig ersättare och Eva-Lott Björklund PRO med Leif Svartsjö PRO som per-
sonlig ersättare i förvaltningsrådet för Stiftelsen Torgare r.s. för mandatperioden 2017-
2021.
________
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Dnr: KST 110/2017

32 §. EKONOMI Fullmakt för upptagande av budgetlån och kortfristiga krediter

Ekonomichefen:

Kronoby kommuns nya förvaltningsstadga träder i kraft 1.6.2017 enligt kommunfullmäktiges
beslut 23.2.2017 § 10. Enligt kapitel 4 § 41 ansvarar ekonomichefen för kommunens kortfris-
tiga finansiering inom givna ramar. Maximibeloppet för kostfristiga krediter bör således fast-
ställas.

Under våren 2017 har Larsmo kommunfullmäktige fastslagit maximibeloppet för budgetlån
och kortfristiga lån till 27 miljoner euro, i Nykarleby har maxbeloppet för kortfristiga krediter
ökats till 20 miljoner euro och Staden Jakobstad har sedan år 2013 haft ett maxbelopp om 32
miljoner euro, vilket det finns förslag om att höja till 40 miljoner. I Kronoby kommun kunde det
maximala beloppet för kortfristiga krediter fastställas till 10 miljoner euro.

I samband med fastställandet av den årliga budgeten fastställs i finansanalysen beloppet för
budgetlån. Kommunstyrelsen kunde ge ekonomichefen fullmakt att sköta de praktiska arran-
gemangen för upptagandet av budgetlånet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige fastställer maximibeloppet för kortfristiga krediter till

10,0 miljoner euro.

att kommunfullmäktige befullmäktigar ekonomichefen att sköta de praktiska
arrangemangen för upptagande av budgetlån i enlighet med fullmäktiges
beslut om budgeten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige fastställde enhälligt maximibeloppet för kortfristiga krediter till
10,0 miljoner euro och befullmäktigar ekonomichefen att sköta de praktiska arrange-
mangen för upptagande av budgetlån i enlighet med fullmäktiges beslut om budgeten.
_________
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33 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

- Före sammanträdet hölls introduktion för nya fullmäktige kl.17-19.

- Tapani Myllymäki lyfte upp hur ärendet runt inbesparingar inom social- och hälsovår-
den har förlöpt och konstaterade att Soite inte har gjort något beslut att lägga ner några
platser vid Heimbo. Han ställde därefter frågan vem som har gjort stängningsbeslutet. T.f.
KD besvarade frågan med att ingen i kommunen har gjort något beslut i ärendet men att
åtgärder kan ha vidtagits på operativ nivå inom Soite.

- Joel Salmela PRO m.fl. inlämnade en motion om uppgörande av en konsekvensbedömning
gällande ett eventuellt byte av landskap med tanke på landskapsreformen och social- och
hälsovårdsreformen, Bilaga 1/33 § av 8.6.2017.

- Joel Salmela PRO m.fl. inlämnade en motion om förhandlingar inför landskapsreformen och
social- och hälsovårdsreformen, Bilaga 2/33 § av 8.6.2017.

- Elisabeth Hagström och Sixten Dalvik inlämnade en motion bl.a. om att kommunstyrelsen
bör utreda personalens ställning inom SOTE inom Kronobyområdet, om Österbotten ansö-
ker om pilotprojekt och även om Mellersta Österbotten gör det eller båda ansöker och blir
av, Bilaga 3/33 § av 8.6.2017.

- Eva-Lott Björklund tackade kommunen för veteransångarnas möjlighet att få träffa presi-
denten 8.6.2017.

___________
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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:1-2, 29, 33

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 3-28, 30-32 30 dagar

Besvärstiden räknas . Protokollet är framlagt till påseende
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.


