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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Torsdagen den 22 februari 2018
Kommungården

Ordförande

Bengt-Johan Skullbacka

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 19 februari 2018, kl. 18.00 Observera klockslaget!

Sammanträdet inleds med utdelning av förtjänsttecken.
Revisor Anders Lidman informerar om den ekonomiska rapporte-
ringen.

Efter sammanträdet inleder kommunfullmäktige arbetet med kom-
munens strategiplan 2025 med förhoppningen att samtliga fullmäkti-
gemedlemmar deltar.

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3 §. BUDGET 2018 Budgetändring för tekniska och miljönämnden
4 §. MOTION Andreas Granbacka m.fl.; subventionerade

simhallsbesök för personer över 75 år
5 §. MOTION Elisabeth Hagström; Ändringar gällande

Pedersörenejdens samarbetsnämnd
6 §. MOTION Elisabeth Hagström; Konsekvensutredning om

landskapsreformen
7 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och

medborgarinitiativ väckta 2017 och tidigare
8 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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1 §. 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 14 februari 2018.
Kallelsen har per post tillställts samtliga ordinarie medlemmar av kommunfullmäktige i enlig-
het med förvaltningsstadgan. Kallelsen finns tillgänglig för både ordinarie medlemmar och
ersättare i elektronisk form.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.
___________
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2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att tillsammans justera protokollet i Kommungår-
den tisdagen den 20 februari 2018 kl.15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Ulla-Maria Åstrand och Eva-Lott Björklund att justera pro-
tokollet.
__________
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Dnr: KST 22/2018

3 §. BUDGET 2018 Budgetändring för tekniska och miljönämnden

KST 12.2.2018 § 21
Ekonomichefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga § 84 ska ändringar i budgeten föreläggas fullmäktige
genast behovet blir känt. Sedan tekniska och miljönämnden 20.9.2017 behandlade sin bud-
get 2018 har förändringar skett, vilka är väsentliga nog för att göra en budgetändring för
nämnden. Ett antagande om att Nordic Flanges-hallen skulle bli såld i början av året, men
som sedermera inte är aktuellt i dagsläget, gör att hyresintäkterna till nämnden ökar med 86
500 €. Hyresintäkterna för Tallgården minskar däremot under 2018 med 17 300 € i och med
att Soite sagt upp kontraktet från och med 1.3.2018.

Kommunfullmäktige beslöt 4.12.2017 § 53 efter omröstningar att Norrby och Småbönders
skolor stängs fr.o.m. 1.8.2018, vilket innebär att hyresintäkterna för dessa byggnader inte
kommer att inflyta enligt vad tekniska och miljönämnden beräknat i sin budget. Hyresintäk-
terna för Norrby skola minskar med 8 600 € och för Småbönders skola med 18 100 €, totalt
26 700 €. Detta betyder att tekniska och miljönämnden sammanlagt får 42 500 € mer i hyres-
intäkter under året än vad som beräknats i nämndens budgetbehandling. Den 4.12.2017 §
54 tog fullmäktige också beslut om kommunens driftsbudget 2018 och i det ingick tekniska
och miljönämndens förslag från 20.9.2017 minskad med 100 000 €. För att fullmäktiges be-
slut om minskning av nämndens driftsnetto finns kvar även efter att hyresintäkterna beräk-
nats om bör en budgetändring, en minskning av tekniska nämnden övrigt, om 42 500 € gö-
ras.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att en budgetändring för resultatenheten tekniska nämnden övrigt, vilken har sepa-

rat bindning under tekniska och miljönämnden, görs så att nettot minskar med
42 500 € år 2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kfge 19.2.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 209/2017

4 §. MOTION Andreas Granbacka m.fl.; subventionerade simhallsbesök för
personer över 75 år

KST 22.1.2018 § 14
Förvaltningschefen:

Andreas Granbacka m.fl. inlämnade 4.12.2017 §56 in en motion angående ibruktagande av
simhallskort, som berättigar personer över 75 år att besöka simhallarna i Karleby, Vetil och
Jakobstad till en självriskavgift på en euro/besök.

Motiveringen för motionen är enligt motionsställarna att av den åldrande befolkningen i Fin-
land i genomsnitt uppfyller 1/4 rekommendationen för uthållighetskondition och var tionde för
muskelkondition. Målsättningen skulle vara att understöda Kronoby kommuns strävan att få
andelen hemmaboende personer över 75 år att stiga.

Antalet 75 år fyllda personer i Kronoby var 10.1.2017: 729.

Ett enstaka besök för en pensionär vid någon av nejdens simhallar kostar i medeltal drygt 4
euro. Ifall alla 75 år fyllda skulle besöka simhall 3 gånger under ett år och kommunen betala
3€/besök, skulle det innebära en kostnad på 2 187 euro.

Avsikten med motionen är god. Alla former av motion och rörelse är i de flesta fall till gagn för
de äldres möjligheter att klara sig i vardagen. Simhallsbesök är ett av dem men det finns
även andra sätt att upprätthålla funktionsförmågan; ex. alternativ som promenader, städning,
besök vid idrottshallen eller styrketräningslokaler och MI-kurser/gymnastik och dans. Avgifts-
belagda motionsformer borde stödas på lika grunder.

Fritidssektorn i kommunen stöder funktionsförmågan för målgruppen över 75 år fyllda perso-
ner på flera sätt:
- De som har en diagnos kan få 50€/år för simhallsbiljetter
- Alla kommuninvånare har möjlighet att promenera i Terjärv bollhall 1 timme/vecka på mjukt

och halkfritt underlag.
- Specialgrupper (ex. äldre) kan anhålla om bidrag för ex. vattengymnastik, boccia, cirkelträ-

ning eller andra motionsformer

T.F KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att fullmäktige diskuterar ärendet,
att kultur- och fritidssektorn ges i uppdrag att även i fortsättningen regel-

bundet anordna kostnadsfria/rabatterade motionsevenemang för 75 år
fyllda, och bevilja bidrag för motionsgrupper i enlighet med sina kriterier och

att fullmäktige antecknar motionen slutbehandlad.

Tapani Myllymäki föreslår att kommunstyrelsen beviljar personer över 75 subventionerade
simhallsbesök enligt motionen. Förslaget vann inget understöd och förföll därmed.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Tapani Myllymäki inlämnade avvikande åsikt till protokollet.

Kfge 19.2.2018

Andreas Granbacka föreslår att till alla 75 år fyllda, som besöker simhall 3 gånger under ett
år, beviljas 3 € per besök. Detta begräsas till 2 200 € på ett år. Försöket har en prövotid på
ett år, Bilaga 1/4 § av 19.2.2018. Eva-Lott Björklund, Carl-Johan Enroth och John-Erik Sand-
vik understöder förslaget. Ordföranden konstaterade att det finns två understödda förslag
och att omröstning bör företas genom namnupprop. Han föreslår röstningspropositionen att
den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar "ja" och den som röstar på Granbackas
förslag röstar "nej", vilket godkändes enhälligt. Företogs röstning enligt Bilaga 2/4 § av
19.2.2018. Rösterna föll 10 (tio) ja-röster, 16 (sexton) nej-röster och en nedlagd röst. Gran-
backas förslag vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att bevilja 75 år fyllda invånare som be-
söker simhallen rätt att för 3 besök på ett år få ersättning 3 € per besök till maximibe-
lopp 2 200 €. Försöket har en prövotid på ett år.
__________
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Dnr: KST 208/2017

5 §. MOTION Elisabeth Hagström; Ändringar gällande Pedersörenejdens samarbetsnämnd

KST 12.2.2018 § 26
Förvaltningschefen:

Elisabeth Hagström lämnade 4.12.2017 § 56 in en motion angående ändring av samarbets-
ordningen för Pedersörenejdens samarbetsnämnd.

Motionsställaren önskar att Kronoby kommun skall ta upp ett förslag till ändringar av arbets-
ordningen, så att namnet bättre motsvarar en namnändring, vilket föreslås. Motionsställaren
föreslår bl.a. att samarbetsnämnden tar initiativ och bjuder in Karleby stad som fullvärdig
medlem och att samarbetsnämndens sammansättning ändras till att bestå av 3 medlemmar
från var kommun/stad.

Karleby stad har för ungefär tio år sedan varit inbjudna till samarbetsnämndens möten. Efter-
som en stor del av ärendena inte berörde hela området rann samarbetet ändå ut i sanden.
Ett utökat samarbete framöver vore viktigt för att stärka hela regionen. För det behöver lämp-
liga samarbetsformer hittas. Frågan har också diskuterats inom samarbetsutskottet för Kro-
noby och Karleby.

Pedersörenejdens samarbetsnämnd behandlade vid sitt möte 5.2.2018 och beslöt att i sam-
band med ett av sina sammanträden under 2018 bjuda in Karleby stad för att diskutera ge-
mensamma angelägenheter. Samarbetsnämnden ansåg att det är viktigt att upprätthålla kon-
takterna med Karleby och vid detta möte har kommunerna/städerna möjlighet att diskutera
sig fram till behovet av ett djupare samarbete kring speciella teman.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige antecknar svaret på motionen för kännedom och för-

klarar därmed motionen slutbehandlad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kfge 19.2.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 207/2017

6 §. MOTION Elisabeth Hagström; Konsekvensutredning om landskapsreformen

T.f. kommundirektören

Elisabeth Hagström (Pro Kronoby) lämnade på fullmäktigemötet 4.12.2017 in en motion, där
hon uppmanar kommunen att starta en utomstående neutral konsekvensutredning kring
landskapsreformen direkt i januari så att den är färdig för framläggning och diskussion direkt
efter slutbehandling då lagarna trätt ikraft. I motionen föreslår Hagström att konsekvensut-
redningen påbörjas med en kartläggning över dagsläge, med dagens behov, struktur, aktuell
statistikmaterial över Kronobys behov, beaktande av folkviljan dvs. gamla enkäter samt en ny
enkät om det finns behov av en sådan enkät. I motionen tar Hagström också upp pendlings-
statistik och besöksstatistik, dvs. material som finns tillgängligt idag.

I samband med behandlingen av medborgarinitiativet kring en rådgivande folkomröstning om
landskapstillhörigheten tog fullmäktige på sitt möte 13.11.2017 ställning också till en konse-
kvensutredning. I den första omröstningen röstade fullmäktige mellan att hålla en folkomröst-
ning och att ”fullmäktige för en bred diskussion om landskapsreformen, genomför en konse-
kvensutredning efter att lagarna om reformen stiftats och återkommer till initiativet om folk-
omröstning efter att en konsekvensutredning har gjorts”. Rösterna i fullmäktige föll 17-10 för
det senare förslaget. Därefter ställdes det vinnande förslaget mot kommunstyrelsens ur-
sprungliga förslag och här gick fullmäktige med rösterna 26-0 och en nedlagd inför det ovan
citerade förslaget. Fullmäktige beslöt alltså på sitt möte i november att en konsekvensutred-
ning skall genomföras efter att lagarna om reformen stiftats.

Förarbetet inför en konsekvensutredning, dvs. kontakt med potentiella människor som kan
göra en utredning och klargörande kring vad de har för möjligheter att åta sig uppdraget bör
ske i god tid före lagarna förväntas träda ikraft i slutet av maj. Däremot har tidigare försök att
genomföra vårdreformen visat att lagförslagen kan falla i riksdagen, bli återremitterade för ny
beredning eller ändra mycket väsentligt under riksdagens utskottsbehandling. Något av de
här alternativen har varit resultatet av de tre senaste försöken att genomföra en vårdreform.
Lagarna är av avgörande betydelse för konsekvenserna av landskaps- och vårdreformen för
Kronobys del och därför är det nödvändigt att känna till deras innehåll innan konsekvensut-
redningen görs. Om det är så att landskaps- och vårdreformen igen skulle falla eller ändra
väsentligt i riksdagen innebär det naturligtvis också en extra kostnad, om utredningen startas
tidigare. Fullmäktige har även så sent som i november tagit ställning till hur och när en kon-
sekvensutredning skall göras.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige antecknar svaret på motionen för kännedom och för-
klarar motionen slutbehandlad

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
19.2.2018

Sida
1/10

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.2.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Kfge 19.2.2018

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 217/2017

7 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och medborgarinitiativ väckta
2017 och tidigare

KST 22.1.2018 § 12
Förvaltningschefen:

Ett initiativ behandlas av den kommunala myndighet som har behörighet att fatta beslut i den
fråga som initiativet gäller. Kommunstyrelsen ska enligt kap 17 § 170 förvaltningsstadgan
årligen före utgången av februari månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de
initiativ som har tagits i de frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder
som har vidtagits på grund av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ som
är slutbehandlade.
Under år 2017 och tidigare har följande motioner och initiativ väckts:
1) Kristdemokraternas motion: åtgärda problem med bristen på svenskspråkiga bäddavdel-

ningsplatser 13.10.2016 § 51. Behandlades och förklarades slutbehandlad 23.2.2017 §
13.

2) Ossian Wassborr m.fl.:s motion om folkomröstning gällande byte av landskap 23.2.2017 §
15. Behandlades och förklarades slutbehandlad 25.9.2017 § 40.

3) Joel Salmela: 8.6.2017 § 33; Motion om strategi och rapport om landskapsreformens för-
handlingar. Besvarades 25.9.2017 § 38.

4) Joel Salmelas motion 8.6.2017 § 33; konsekvensbedömning gällande ett eventuellt byte
av landskap besvarades vid fullmäktiges möte 25.9.2017 i § 39.

5) Elisabeth Hagströms och Sixten Dalviks motion 8.6.2017 § 33 om de faktiska nackdelarna
av om kommunen överförs till Mellersta Österbotten m.m. Motionen besvarades vid full-
mäktiges möte 25.9.2017 i § 39.

6) Henrik Huhta m.fl. lämnade 17.10.2017 in en namninsamling gällande ett medborgarinitia-
tiv för rådgivande folkomröstning enligt kommunallagen 25 §. Behandlades 13.11.2017 i
kommunfullmäktige § 48. Kommunfullmäktige beslöt att fullmäktige genomför en konsek-
vensutredning efter att lagarna om reformen stiftats och återkommer till initiativet om folk-
omröstning efter att en konsekvensutredning har gjorts. Inte avslutat ärende.

7) Andreas Granbacka m.fl. inlämnade en motion angående ibruktagande av simhallskort åt
75 år fyllda, 4.12.2017 § 56. Behandlas i kommunstyrelsen 22.1.2018 och i kommunfull-
mäktige19.2.2018

8) Elisabeth Hagström inlämnade en motion om Pedersöre samarbetsnämnds arbetsordning,
4.12.2017 § 56. Obehandlad.

9) Elisabeth Hagström inlämnade en motion om en utomstående neutral konsekvensutred-
ning, 4.12.2017 § 56. Obehandlad.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att utredningen över motioner och medborgarinitiativ väckta 2017 och tidigare an-

tecknas för kännedom och att fullmäktige förklarar motionerna i punkterna 1-5
slutbehandlade vid mötet samt även punkt 7, såvida den godkänns av fullmäkti-
ge.

Kfge 19.2.2018

Kommunfullmäktige besvarade under sitt möte 19.2.2018 motion 7, 8 och 9.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt anteckna motionerna och medborgarinitiativ väckt 2017 för
kännedom och förklara motionerna i punkterna 1-5 och 7-9 slutbehandlade.
__________
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8 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Under mötet utdelas förtjänsttecknet Finlands vita ros ordens medalj av I klass med guld-
kors, vilket förlänats av republikens president den 6 december 2017, till dagvårdsledaren
Susanne Högkvist.

b) Under mötet informerar revisor Anders Lidman om den ekonomiska rapporteringen.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade ärendena för kännedom.
__________
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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: 1-2 och 5-8

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: 3-4 30 dagar

Besvärstiden räknas från att protokollet satts till påseende. Protokollet är framlagt till påse-
ende 22 februari 2018.
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.


