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Tisdagen den 20 maj 2014
Kommungården

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndagen den 12 maj 2014, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

126 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
127 §. PROTOKOLLJUSTERING
128 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
129 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund
130 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns

allmännyttiga fond
131 §. UPPVAKTNINGAR De Stupades Dag
132 §. FÖRVALTNING Deltagande i Jakobstadsregionens kommunstruk-

turutredning; val av ny representant i arbetsgrupp
133 §. SEMESTER Fastställa kommundirektörens semester
134 §. AVTAL Kommundirektörsavtal
135 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tekniska chefens anställningsvillkor
136 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark vid Boholmsvägen;

SamHile Oy
137 §. FASTIGHETER Köp av tomtområde vid Blomvägen, Påras
138 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
139 § NÄMNDER Bernt Storbackas anhållan om befrielse från

kommunala uppdrag; utsedd av kommunfullmäktige
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126 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 7 maj 2014 och tillställts samtliga medlem-
mar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

BESLUT:

Kommunstyrelsens ordförande förklarade sammanträdet lagenligt sammankallat och
beslutfört.
_______________________
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127 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Bengt-Johan Skullbacka att justera proto-
kollet. Protokollet justeras den 13 maj 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att Tapani Myllymäki och Bengt-Johan Skullbacka justerar
protokollet den 13 maj 2014.
_______________________
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128 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form förutom
att paragraf 139 "Övriga ärenden" byts ut mot "Nämnder Bernts Storbackas anhållan
om befrielse från kommunala uppdrag; utsedd av kommunfullmäktige".
_________________________
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129 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund

Kommunsekreteraren:

Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor:

- Årlig palaver med MÖCS och Karleby stad den 5.5.2014 om budgetverksamheten för år
2015

- Köks- och städfunktionerna; inkommit 7 offerter
- Ramarna för år 2015 gås igenom den 26.5.2014
- Möte med Hem och skola 6.5.2014
- Årlig träff med finska kommundirektörer 28-29 augusti 2014
- Tomtläget på Fiskarholmen

KD:S FÖRSLAG:

Informationen antecknas för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
12.5.2014

Sida
9/177

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

20.5.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 33/2014

130 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond

Kst 24.2.2014 § 57
Ekonomichefen:
Avkastningen från Kronoby kommuns allmännyttiga fond för år 2013 uppgår till 1 930,46 €. Beloppet
bildas genom dividender på aktier i Kesko Oyj och i Nordea Bank FDR samt av räntan på den del,
som kommunen disponerat över.
Enligt fondens stadgar ges 25 % av avkastningen eller 482,61 € till Folkhälsans lokalavdelning i Kro-
noby, 25 % eller 482,61 € till Kronoby folkhögskola som stipendier till flickor enligt gällande stadgar
och resten eller 965,24 € för yrkesutbildning. Till elever från Terjärv kommundel utdelas av totalbelop-
pet 24 % eller 463,32 €, 13 % eller 250,96 € åt elever från Nedervetil kommundel och 13 % eller
250,96 € åt elever från Kronoby kommundel. Den del av avkastningen som utdelas för yrkesutbildning
brukar utannonseras att sökas. Eftersom det vid utdelningen år 2013 inte inkom ansökningar från Ne-
dervetil eller Terjärv beslöt kommunstyrelsen 22.4.2013 § 144 att avkastningen för år 2012 för dessa
kommundelar överförs till år 2013. Därmed finns nu att fördelas totalt 250,96 € till elever från Kronoby
kommundel, 871,61 € till elever från Terjärv kommundel och 472,12 € till elever från Nedervetil kom-
mundel.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utdelar 482,61 € till Folkhälsans lokalavdelning i Kronoby och 482,61 € till Kronoby
folkhögskola som stipendier åt flickor. Återstående stipendiemedel om sammanlagt 1 594,69 € anslås
att sökas med en kort annons på anslagstavlan och Kronoby kommuns webbplats samt tillställs andra
stadiets yrkesanstalter.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________

Kst. 12.5:
Inom ansökningstiden har 21 ansökningar från studeranden hemmahörande i Kronoby kom-
mun inkommit, 6 från Kronoby kommundel, 8 från Nedervetil kommundel och 7 från Terjärv
kommundel. Bilaga 1/130 § av 12.5.2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar stipendier ur allmännyttiga fonden, 41,83 € vardera till 6 studeran-
de från Kronoby kommundel, 59,01 € vardera till 8 studerande från Nedervetil kommundel
och 124,52 € vardera till 7 studerande från Terjärv kommundel.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 70/2014

131 §. UPPVAKTNINGAR De Stupades Dag

Kommunsekreteraren:

Till kommunens tradition hör att på De stupades dag tillsammans med representanter för
församlingarna och veteranerna uppvakta vid hjältegravarna. De stupades dag firas i år sön-
dagen den 18 maj.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser tre personer att tillsammans med församlingarnas och veteranernas
representanter uppvakta vid hjältegravarna på De Stupades Dag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Stefan Högnabba (Bernt Storbacka ersättare), Hans-Erik
Lindgren (Seppo Filppula ersättare) och Tapani Myllymäki (Bertel Riippa ersättare) att
tillsammans med representanter för församlingarna och veteranföreningen uppvakta
vid hjältegravarna på De Stupades Dag.
_____________
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Dnr: KST 36/2014

132 §. FÖRVALTNING Deltagande i Jakobstadsregionens kommunstrukturutredning;
val av ny representant i arbetsgrupp

Kst 24.2.2014 § 54
Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen valde vid sitt möte 24.2.2014 Kronobys representanter i Jakobstadsregio-
nens kommunstrukturutredning. Förutom förtroende valda utsågs till tjänstemannamedlem-
mar i kommunstrukturarbetsgrupperna Michael Djupsjöbacka, Thomas Hongell, Dan Sten-
lund, Inger Bjon och Leif Jakobsson.

Thomas Hongell har 11.4.2014 skriftligt avsagt sig uppdraget med motiveringen att han inte
är den rätta personen för arbetsgruppen och att i hans ställe borde väljas någon med insikter
i Kronoby kommuns ekonomi.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser Pamela Kjellman att ersätta Thomas Hongell som Kronobys repre-
sentant i Jakobstadsnejdens kommunstrukturutredning med omedelbar verkan.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 71/2014

133 §. SEMESTER Fastställa kommundirektörens semester

Avdelningssekreteraren:

Enligt förvaltningsstadgan § 41 beviljar kommunstyrelsen semester och tjänstledigheter för
kommundirektören.
Kommundirektör Michael Djupsjöbacka är berättigad till sammanlagt 38 semesterdagar och
anhåller om att kommunstyrelsen fastställer hans semester för kvalifikationsåret 1.4.2013-
31.3.2014 att tas ut 23.6 - 1.8.2014 (30 dagar).
Han anhåller samtidigt om tjänstledighet utan lön 12 - 19.6.2014 och semester från föregå-
ende år 4 -10.6.2014 (5 dagar) samt en dag, 11.6, för semesterpremie år 2013. Därmed är
alla semesterdagar och semesterpenningsdagar för 2012-2013 uttagna.

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Ordföranden föreslog att kommundirektören är i tjänst den 23-29.6.2014 och att kommun-
fullmäktigemötet flyttas till den 26.6.2014.

Ordföranden föreslår att ingen tjänsteledighet beviljas utan ledigheten 12-19.6 byts ut mot
semesterpremie (6 dagar).

Ordföranden föreslår att kommundirektören beviljas semester från semesterkvalifikationsåret
2012-13: 4-10.6.2014 och 30.6.2014 och semesterpenningsledighet från år 2013 den
11.6.2014 samt innevarande års semester 1.7-1.8.2014

Återstående 14 semesterdagar från semesterkvalifikationsåret 2013-14 tas ut i samråd med
styrelsens ordförande.

BESLUT:

Enligt förslaget och dessutom beslöts att flytta kommunstyrelsens möte från den 23.6
till den 30.6.2014.
_______________________
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Dnr: KST 58/2014

134 §. AVTAL Kommundirektörsavtal

Kst 7.4.2014

Kommunsekreteraren:
Kommunstyrelsen beslöt 5.5.2008 § 116 ingå ett kommundirektörsavtal med Michael Djupsjöbacka, vilket god-
kändes av styrelsen 1.9.2008. I avtalet stadgas om uppgifter, ansvarsfördelning, utvärdering, anställningsvillkor
och uppsägning av anställning. Om utvärderingen står att kommunstyrelsen i mars och september årligen i
gemensamt möte med kommundirektören utvärderar uppgifternas utförande och ansvarsfördelningens avväg-
ningar.
Senaste utvärdering gjordes av styrelsen 25.3.2013 § 118.

ORDF:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet vid mötet, redogörelsen antecknas.
Kommunstyrelsens ordförande berättade kort om utvecklingssamtalet som hållits med KD 31.3.2014. Diskus-
sionsämnena, som KD har godkänt att man informerar om utåt var kommunstrukturutredningsarbetet, kommu-
nens ekonomi och den interna förvaltningen.
Kommundirektören jävade sig och avlägsnade sig från mötet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknade ordförandens redogörelse för kännedom.
Ärendet remitterades till 28.4.2014.

_______________________

Kst 12.5.2014
Ordf.:

Med utgångspunkt för vad som överenskommits i det kommundirektörsavtal som ingicks
15.9.2008 har för respektive verksamhetsår uppgjorts tillägg till avtalet som för varje år
närmare definierat de konkreta uppgifter och den ansvarsfördelning som direktörsavtalet
bygger på.
Tyngdpunkterna för verksamheten har diskuterats i de utvecklingssamtal som kommundirek-
tören årligen för med kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande. I
de samtal som förts för år 2014 har två uppgifter klart utkristalliserats till årets två tyngd-
punktsområden. Kommundirektören skall under år 2014;
-delta i de kommunstrukturutredningar som utförs i Jakobstads- och i Karlebyregionen utgå-
ende från de beslut som den politiska ledningen fattat och utgående från de visioner, strate-
gier och målnivåer som fullmäktige fastställt.
-arbeta på alla kommunkoncernens områden för att på kort sikt för år 2014 och på lång sikt
uppnå balans i kommunens ekonomi så att fullmäktiges målnivåer nås som de fastställts i
budget- och andra planedokument .
Kommundirektören skall i övrigt arbeta enligt den uppgiftsbeskrivning , den ansvarsfördel-
ning och i linje med den respons som framförs i de utvecklingssamtal som förs med ordfö-
randena och medlemmarna i ledningsgruppen.

ORDF:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen för en diskussion om målen för kommundirektörens arbete fram till utvär-
deringsperiodens slut (30.9.2014) och antecknar den till kännedom.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 77/2014

135 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tekniska chefens anställningsvillkor

Kommunsekreteraren:

Bernt Storbacka inleder enligt överenskommelse sin anställning som teknisk chef 1.6.2014.
Hans företrädare hinner då introducera honom under två veckors tid samtidigt som budget-
arbetet pågår.

Kommunstyrelsen fastställer ledningsgruppens löner.
Enligt L om kommunala tjänsteinnehavare § 8 kan det vid anställning i tjänsteförhållande
bestämmas att en prövotid på högst sex månader börjar när tjänsteutövningen inleds. Detta
förfarande har använts för ledningsgruppens medlemmar i kommunen.

KD:S FÖRSLAG:

Tekniska chefens inleder sin tjänstgöring den 1.6.2014. Prövotiden är 6 månader.

Kommunstyrelsen fastställer totallönen för Bernt Storbacka från och med anställningsdagen
1.6.2014 och tar upp den till ny behandling vid prövotidens slut.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt fastställa totallönen för Bernt Storbacka till 4 250 €/mån un-
der prövotiden, vilken fastställdes till 6 månader.
_______________________
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Dnr: KST 74/2014

136 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark vid Boholmsvägen; SamHile Oy

Planläggaren:

Under bildande varande bolag SamHile Oy, genom Sami och Heikki Plusisaari, anhåller om
att få köpa tomtmark vid kommunens markområde bredvid Boholmsvägen. De har planer på
att uppföra en fryslagerhall på området under sommarens lopp. Markområdets areal är ca 17
500 m2. Kommunaltekniken är färdigt utbyggd till området, förutom avlopp. Ingen plan finns
för området.
Kommunen köpte år 1983 detta markområde på ca 7 ha och byggde en väg som ansluter sig
till Boholmsvägen. Två markområden har sålts åren 1985 och 1986 och lagerhallar har
byggts på dessa.
Kommunen bör få rätt till en servitutsväg till det kvarvarande skogsområdet.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att sälja ett ca 17 500 m2 stort outbrutet område av lägenheten Haratrådi RNr

33:14 i Ytterbråtö by åt under bildande varande bolaget SamHile Oy för ett pris
av 21 000 euro + skogsbeståndets värde och

att kommunen kvarhåller rätten till en servitutsväg till det kvarvarande kommunäg-
da skogsområdet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 73/2014

137 §. FASTIGHETER Köp av tomtområde vid Blomvägen, Påras

Planläggaren:

Kommunen har skissat upp ett bostadsområde i närheten av Påras skola och på detta områ-
de har kommunen sålt tre tomter under de senaste åren. Här finns nu ett tomtområde till
salu. Området är ca 2850m2 stort och sträcker sig på båda sidorna om Blomvägen.
På tomten finns ett gammalt bostadshus i dåligt skick. Tekniska avdelningen har försökt få till
stånd ett byte av markområden så att kommunen kunde få tillgång till den del som är på söd-
ra sidan av Blomvägen för att på så sätt få en bättre tomt där. Detta har inte lyckats utan
tomtägarna vill sälja hela området på en gång.
Kommunen har bjudit 15 100 euro för området och detta har ägarna accepterat. Priset är lite
för högt men nu får kommunen tillgång till två bra tomter istället för att inte ha någon kontroll
alls över dessa tomter. Kommunaltekniken är färdigt utbyggd på detta område vilket gör att
de kommande anslutningsavgifterna för dessa tomter nu kommer de kommunala bolagen till
godo.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå
att kommunfullmäktige köper in lägenheten Lyckebo RNr 24:3 i Påras by jämte ett

gammalt bostadshus för en summa av 15 100 euro. Säljare är Tor Blomqvists
dödsbo, Sonja Södergård, Ruth Törnqvist och Ida Storms dödsbo.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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138 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Planeringsgrupp för planering av dagvårdsutrymmena i Nedervetilområdet

13.3.2014, 11.4.2014 och 28.4.2014
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 14.4.2014
- Planerings- och byggnadskommitténs möte, Kronoby 20.3.2014
- Mellersta Österbottens förbund 24.4.2014
- Karleby stad/Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 29.04.2014

b) Finansministeriet och Finlands Kommunförbund: Öppen förvaltning. Gemensamma prin-
ciper för öppen förvaltning 2014.

KD:S FÖRSLAG:

Styrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 79/2014

139 §. NÄMNDER Bernt Storbackas anhållan om befrielse från kommunala uppdrag:
utsedd av kommunfullmäktige

Bernt Storbacka har anhållit om befrielse från sina kommunala uppdrag i kommunfullmäktige
och kommunstyrelse med anledning av att han blivit vald till Teknisk chef i kommunen.

Bernt Storbacka är medlem av kommunfullmäktige i Kronoby, vald för åren 2013-2016. Han
är delvis utsedd till kommunala uppdrag av kommunfullmäktige och delvis av kommunstyrel-
sen.

Kommunfullmäktige har utsett Bernt Storbacka till:
Medlem av kommunstyrelsen 2013-2014
Ordförande för kommunstyrelsen 2013-2014
Medlem av utvärderingsgruppen för servicen inom social- och hälsovården 2013-2014
Godeman vid fastighetsförrättningar 2013-2016

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige beviljar Bernt Storbacka befrielse från de ovannämnda
kommunala förtroendeuppdrag, som fullmäktige utsett honom till

att kommunfullmäktige konstaterar att Tuula Forsander härmed inkallas som ordi-
narie ledamot i kommunfullmäktige 2014-2016

att härefter är Nina Hansén första ersättare och Alexandra Grahn andra ersättare
för Svenska folkpartiet i fullmäktige till mandatperiodens slut

att kommunfullmäktige väljer ny ordinarie medlem i kommunstyrelsen till utgången
av 2014

att kommunfullmäktige väljer ny ordförande för kommunstyrelsen till utgången av
2014

att kommunfullmäktige väljer ny medlem av utvärderingsgruppen för servicen inom
social- och hälsovården till utgången av 2014

att kommunfullmäktige väljer ny godeman vid fastighetsförrättningar 2014-2016

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 126-129, 131-132, 134, 136-138

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 130, 133, 135, 139

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
PB 22 (Säbråvägen 2)
68500 KRONOBY
Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det.

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 parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är
part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden
utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom
bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god
tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get.


