
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
30.6.2014

Nr
13/2014

Sida
13/246

Sammanträdestid Måndag 30.6.2014, kl. 18 - 19.45

Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant
Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata
Efter mötet intogs en lätt supé

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Dalvik, Sixten
Sandström, Hans
Dahlbacka, Mikaela
Filppula, Seppo
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Riippa, Bertel

Ersättare:

Hästö, Jan-Erik
Forsberg, Anders
Forsander, Tuula
Svartsjö, Peter
Furubacka, Marina
Öst, Harry
Myllymäki, Tapani
Backman, Inger
Saarukka, Karin

Övriga närvarande:

Lindgren, Hans-Erik
Högnabba, Stefan kl. 18.10-

Strandvall, Göran
Djupsjöbacka, Michael
Bjon, Inger
Kjellman, Pamela
Stenlund, Dan § 175-180

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
kommundirektör
t.f. kommundirektör
ekonomichef
planerare

Paragrafer: 175-191 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Pamela Kjellman

Inger Bjon § 184

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 2 juli 2014

Susanne Hongell Bertel Riippa

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 8 juli 2014

Inger Bjon, kommunsekreterare



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

25.6.2014

Sida

13/247

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 8 juli 2014
Huvudbiblioteket i Kronoby

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 30 juni 2014, kl. 18.00
Sammanträdesplats Botnia Hotel & Restaurant

Rundvandring vid Hästöskatan före mötet kl.17!
Om möjligt samåkning från kommungården kl. 16.40
OBSERVERA TIDERNA!
Efter mötet serveras en lätt buffé

Ärendets
nummer

Ärende

175 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
176 §. PROTOKOLLJUSTERING
177 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
178 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av lägenheten Hästöskata RNr 23:54,

Ab Hästöskata Oy
179 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av outbrutet område av lägenheten

Hästöskata RNr 23:54, Kronoby Båtklubb.
180 §. FASTIGHETER Köp av markområde för parkering vid Hästöskatan
181 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
182 §. FÖRVALTNING Utse deltagare till förberedande möte för SOTE-refor-

men i norra Finland
183 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Bestämmelse om tjänstledighet; Stefan

Storvall
184 §. LÖNER Telefonförmån
185 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 - 31.5.2014
186 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Budgetdirektiv
187 §. MOTION Peter Albäck m.fl.:s motion om ändring av artesanut-

bildningen i Terjärv
188 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; befogenheter och regler

för arbetsgrupper att köpa tjänster
189 §. MOTION Elisabeth Hagström m.fl.:s motion; ekonomisk genom-

gång för balans i ekonomin - bildningsnämndens redo-
görelse

190 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
191 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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175 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 25 juni 2014 och tillställts samtliga medlemmar
av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och styrelsen beslutför.
_______________________
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176 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Susanne Hongell och Bertel Riippa att justera protokollet. Protokollet
justeras den 2 juli 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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177 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

T.f. kom.dir:

Kommunfullmäktiges möte hölls 26.6.2014

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt
följande:

a) NÄMNDER Val av ny representant till Landskapsfullmäktige för Öster-
bottens förbund
- delges organet, Bernt Storbacka samt den nyvalde repre-

sentanten Stefan Högnabba och hans ersättare Bengt-
Johan Skullbacka

b) BOKSLUT 2013 Information om bokslutet
- bokslutet distribueras i vanlig ordning
- kommunfullmäktiges begäran om utredning sänds till revi-

sionsnämnden
c) BOKSLUT 2013 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

- delges nämnderna och direktionen för affärsverket Kronoby
Elverk för kännedom

d) BOKSLUT 2013 Revisionsberättelsen, godkännande av bokslut samt be-
viljande av ansvarsfrihet
- antecknas

e) BUDGET 2014 Anhållan om tilläggsanslag för samkommunsandelar
- meddelas Svenska Österbottens förbund för utbildning och
kultur

f) BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Godkänna ramar
- delges nämnderna

g) MOTION Mikaela Dahlbacka m.fl.:s motion; undervisning på finska i
Djupsjöbacka skola
- delges Mikaela Dahlbacka och bildningsnämnden

h) MOTION Peter Albäcks m.fl:s motion om inrättande av finsksprå-
kiga introduktionsklasser
- delges Peter Albäck och bildningsnämnden

i) MOTION Peter Albäcks motion; utvärdering av kommundirektörsavtalet
- delges Peter Albäck och kommundirektören

j) Peter Albäck m.fl:s motion om att låta utreda huruvida det är ekonomiskt och
moraliskt försvarbart att kommunen har kommunala medel bundna i Optimas
grundkapital och huruvida det finns behov av att ha representation i Optimas
förtroendeorgan

- skickas till allmänna avdelningen för beredning

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 78/2014

178 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av lägenheten Hästöskata RNr
23:54, Ab Hästöskata Oy

Ärendet behandlades i Kst 9.6.2014, 168 §
Bengt-Johan Skullbacka föreslog att ärendet remitteras. Förslaget understöddes av Seppo Filppula.

BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet.
________________________

Kst 30.6.2014

Planläggaren:

Ab Hästöskata Oy anhåller om att få köpa lägenheten Hästöskata RNr 23:54 i Hopsala by,
vilken det nu arrenderar. Detta för att trygga fortsättningen med projektet att bygga stugor för
uthyrning.
Bolaget har bjudit 22 900 euro för området, som har en areal på ca 0,83 ha. En karta över
området finns som Bilaga 1/178 § av 30.6.2014.

Arrendeavtalet upprättades år 2007 och är i kraft till år 2037. Kommunstyrelsen justerade
kontraktet år 2010. Ab Hästöskata Oy har under flera år satsat mycket tid och pengar på att
få området i skick. Bolaget har köpt upp två markområden, byggt en ny bastu och ett större
servicehus samt ställt i ordning husvagnsplatser och en stor simstrand. Ab Hästöskata Oy
har fått bygglov för 5 nya stugor och har möjlighet att bygga ytterligare 1–2 stugor på det
arrenderade området. Man har under denna vinter byggt en stuga färdigt och håller på att
färdigställa den andra.
Den arrendemodell som bolaget tog fram när arrendekontraktet justerades är inte längre ak-
tuell. Bolaget har haft svårt att få stugorna avyttrade då det är fråga om arrende och att ar-
rendekontraktet tar slut år 2037. Bankerna har svårt att ge finansiering då det är fråga om
arrendering. Ifall bolaget skulle äga området, kunde de sälja andelar i området så att stugkö-
parna får en lagfartsandel i lägenheten. På så sätt är det också lättare att inteckna objekten
då det finns en lagfartsandel, som kan pantsättas.

I stranddelgeneralplanen för Larsmosjön skall området användas för fritid och turism. Kom-
munen underhåller en allmän simstrand samt en pontonbrygga som finns på samfällt områ-
de. Folkhälsan arrangerar varje år en simskola här och det finns en omklädningshytt på detta
område som kommunen äger. Denna hytt bör få finnas kvar på området så länge Folkhälsan
eller någon annan aktör arrangerar sina simskolor här. Kronoby Båtklubb, som äger själva
paviljongen, har två uthus som står på kommunens område bredvid paviljongen För dessa
uthus finns ett avtal uppgjort år 1987 enligt vilket kommunen får ha en bastubyggnad på båt-
klubbens område mot att båtklubben får ha uthusen på kommunens område. Kronoby Båt-
klubb har även vägrätt över området till paviljongen. Söder om paviljongen på kommunens
område finns en "laavu", som Kronobyfolkhögskola har byggt.

Kronoby Båtklubb har blivit hörd i ärendet och har lämnat in en anhållan om att få köpa in ett
område runt paviljongen för att trygga en utbyggnad av paviljongen. Kronoby Båtklubb anhål-
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ler också om att få köpa parkeringsplatsen som finns bredvid Hästövägen samt överta kom-
munens bastubyggnad, som finns på båtklubbens mark.

Det erbjudna priset på 22 900 euro, som Ab Hästöskata Oy har erbjudit sig att betala, kan
anses vara gängse pris med tanke på att de nya stugorna inte har egen strand samt att på
området tillåts övrig allmän verksamhet. Då bolaget satsat stort på området samt att Hästös-
kata har fått en bra attraktionskraft ute i regionen, bör kommunen försöka stödja verksamhe-
ten så att den kan utvecklas och få flera ben att stå på.

Då det finns flera intressenter och byggnader på området, borde kommunen lämna ett områ-
de runt paviljongen för båtklubbens behov samt ett område åt kommunen så att de som ar-
rangerar simskoleverksamheten har plats för en omklädningshytt och ett lekområde.

Eftersom det finns två intressenter som vill köpa av området, bör man bestämma ett kva-
dratmeterpris som kunde vara 2,80 euro/ m2. Ab Hästöskata Oy, som nu arrenderar det om-
råde som båtklubben vill köpa, har godkänt att kommunen säljer denna del åt båtklubben.
Försäljningen av området till Kronoby Båtklubb tas upp som ett skilt ärende genast efter
denna paragraf.

Invid Hästövägen finns en parkeringsplats som kommunen har byggt för Hästöskataområ-
dets behov. Ab Hästöskata Oy har också planer på att bygga en parkering samt en infiltre-
ringsanläggning söder om Hästövägen. Då bolaget är intresserat av att köpa den nuvarande
parkeringen, borde en likadan parkering byggas av bolaget för att trygga allmänhetens par-
keringsbehov. Kommunen kunde då gå in som köpare av det markområde, som behövs för
parkeringen.

Då både Ab Hästöskata Oy och båtklubben har önskat köpa den nuvarande parkeringsplat-
sen borde parkeringsfrågan lösas så, att ett nytt parkeringsområde införskaffas i kommunens
regi för att säkerställa allmänhetens parkeringsbehov. Dock skall Ab Hästöskata Oy anlägga
en lika stor parkering på det nya parkeringsområdet, ca 1000m2, innan den slutliga ägande-
rätten på lägenheten Hästöskata RNr 23:54 kan övergå i Ab Hästöskata Oy:s ägo.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige säljer hela lägenheten Hästöskata RNr 23:54 i Hopsala by

åt Ab Hästöskata Oy med undantag av ett outbrutet område på ca 1650m2 en
ligt Bilaga 1/178 § av 30.6.2014, för ett pris av 18 620 euro med följande villkor:

- en del av det undantagna området säljer kommunen genom en skild paragraf åt
Kronoby Båtklubb som tilläggsmark runt paviljongen.

- Ab Hästöskata Oy förbinder sig att bygga en 1000m2 stor ny parkeringsplats
på det område som finns söder om Hästövägen, för att säkerställa områdets
allmänna parkeringsbehov. Kommunen förbinder sig i sin tur att köpa detta
markområde för att användas för allmänhetens parkeringsbehov. Dock bör bo
laget anlägga en infiltreringsanläggning på detta område.

- i köpebrevet intas som villkor att Ab Hästöskata Oy inte får äganderätt till lä
genheten innan den nya parkeringsplatsen blivit byggd.

- Ab Hästöskata Oy är medveten om att Kronoby Båtklubb har vägrätt över om-
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rådet till paviljongen samt till uthusen. Kronoby Båtklubb får också servitutsrätt
för en avloppsbrunn som finns på denna lägenhet.
- Ab Hästöskata Oy får vägrätt på den väg som lämnar på det undantagna om

rådet för att få servicetrafik till bastun och de nya husen.
- Arrendeavtalet från år 2007 mellan Ab Hästöskata Oy och kommunen upp-

hävs genom detta beslut.
- Ab Hästöskata Oy är medvetet om att området är planerat till att användas för

fritids- och turismverksamhet och att det finns en allmän simstrand samt en
pontonbrygga som kommunen underhåller på området. Här finns även en båt
hamn samt Kronoby båtklubbs paviljong med restaurangverksamhet.

Bertel Riippa lämnade in ett skriftligt förslag om att paragrafen tas bort tills det utretts huruvi-
da byggnadsnämnden som myndighet har handlat rätt när två av stugorna på det diskutera-
de området är placerade på tomtgränsen. Förslaget vann inget understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enligt t.f. kommundirektörens förslag.

Bertel Riippa anmälde avvikande åsikt till protokollet.
____________________
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Dnr: KST 99/2014

179 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av outbrutet område av lägenheten Hästös-
kata RNr 23:54, Kronoby Båtklubb.

Kst 9.6.2014, 169 §
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet.
________________________

Kst 30.6.2014

Planläggaren:

Kronoby Båtklubb har lämnat in en anhållan om att få köpa in ett område runt paviljongen för
att trygga en utbyggnad av den. Behov finns för ett större kök, inva-WC, sociala utrymmen
för kökspersonal samt förråd. Kronoby Båtklubb anhåller också om att få köpa parkerings-
platsen som finns bredvid Hästövägen samt att få överta kommunens bastubyggnad som
finns på båtklubbens mark.

Bakgrundsinformation i ärendet har behandlats grundligt i föregående paragraf.
Kvadratmeterpriset är 2,80 euro/ m2. Ab Hästöskata Oy, som nu arrenderar det område som
båtklubben vill köpa, har godkänt att kommunen säljer denna del åt båtklubben. I föregående
§ 178 godkände kommunstyrelsen att ett markområde undantages från försäljningen av hela
lägenheten Hästöskata RNr 23:54 åt Ab Hästöskata Oy.

Kommunens bastubyggnad är 23m2 och byggd år 1972. Den är vedeldad och i godtagbart
skick. Den har inte underhållits av kommunen på långa tider. Arrendeavtalet med båtklubben
gällande bastun utgår år 2023. Kommunen har ingen användning av bastun längre och en
större renovering borde ske inom några år.
Parkeringsplatsen säljs till Ab Hästöskata Oy mot att bolaget bygger en ny allmän parker-
ingsplats söder om Hästövägen på det område som kommunen föreslås köpa.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige säljer ett ca 500m2 stort outbrutet område av lägenheten
Hästöskata RNr 23:54 i Hopsala by åt Kronoby Båtklubb, för ett pris av 1 400
euro. Området är tilläggsmark runt paviljongen och framgår enligt bifogad Bila-
ga 1/179 § av 30.6.2014. Kronoby Båtklubb står för utstyckningskostnaderna
av området.

att kommunfullmäktige överlåter bastubyggnaden på Kronoby båtklubb genom
denna paragraf,

att ett arrendekontrakt uppgöres mellan kommunen och båtklubben där båtklubben
arrenderar området under uthusen för en period av 35 år. Arrendeavgiften blir
20 euro/år.

att parkeringsplatsen inte säljs åt båtklubben, eftersom kommunen föreslås köpa
ett nytt område för en allmän parkeringsplats.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enligt t.f. kommundirektörens förslag.
_______________________
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Dnr: KST 103/2014

180 §. FASTIGHETER Köp av markområde för parkering vid Hästöskatan

Planeraren:

Ab Hästöskata Oy har gjort förhandlingar om att köpa ett markområde på ca 3000 m2 söder
om Hästövägen för att där anlägga en parkeringsplats samt en infiltreringsanläggning.
Kommunen har sålt den nuvarande parkeringen åt bolaget med det villkoret att det skall byg-
ga en likadan stor parkering på denna plats förrän äganderätten till lägenheten Hästöskata
RNr 23:54 kan övergå.
Kommunen borde äga denna nya parkeringsplats för att säkerställa den allmänna parkering-
en för Hästöskataområdet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige köper ett ca 3000 m2 stort outbrutet område av lägenheten

Sexmans 2 RNr 23:160 i Hopsala by av Birgitta Långbacka för ett pris av
3 900 euro. Området framgår av Bilaga 1/180 § av 30.6.2014.

att Ab Hästöskata Oy beviljas rätt att anlägga en ca 200m2 stor infiltreringsanlägg-
ning i västra ändan av detta område och bör för detta erlägga ett årligt arrende
på 20 euro till kommunen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med t.f. kommundirektörens förslag.
________________________
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181 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

T.F. komm.dir.:

Enligt 51 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören
eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrel-
sen. Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling.

Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndens verksamhet och
aktuella frågor.

Avskrifter av protokoll från följande möte har tillställts kommunstyrelsen:

- kultur- och fritidsnämnden 6.6.2014
- tekniska nämnden 11.6.2014
- bildningsnämnden 17.6.2014
- svenska skolsektionen 17.6.2014
- miljönämnden 17.6.2014

T.F KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndens möte.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 102/2014

182 §. FÖRVALTNING Utse deltagare till förberedande möte för SOTE-reformen i nor-
ra Finland

T.f. kom.dir.

Servicestrukturen för social- och hälsovården förnyas genom att man överflyttar alla social-
och hälsotjänster till fem starka regionala serviceproducenter. Norra-Finlands SOTE-område
bildas av kommunerna i Lappland, Norra Österbotten, Kainuu och Mellersta Österbotten,
d.v.s. av 68 kommuner.

Landskapsstyrelsernas ordföranden för ovannämnda landskap kallar 3-5 representanter för
kommunen till förberedande möte för SOTE-reformen tisdagen den 12.8.2014 kl 12.00 -
17.00 i Uleåborg.

T.F KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser 3-5 deltagare att representera Kronoby kommun vid förberedande
mötet för SOTE-reformen 12.8.2014 i Uleåborg.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utse Stefan Högnabba med Liane Byggmästar
som ersättare, Sixten Dalvik med Seppo Filppula som ersättare och Michael Djupsjö-
backa med Inger Bjon som ersättare att representera Kronoby kommun vid förbere-
dande möte för SOTE-reformen 12.8.2014 i Uleåborg.

Kommunstyrelsen beslöt även, att deltagarna bör uppmärksamma ERVA-området på
behovet av svenskspråkig service i Kronoby och Karleby.
________________________
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Dnr: KST 46/2014

183 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Bestämmelse om tjänstledighet; Stefan Storvall

Löne- och personalgruppen 9.6.2014
T.f. kommundir.:
Stefan Storvall har inlämnat ett initiativ angående tjänstledighet för representation av landet i Världs-
mästerskap och Olympiska spel. Hans förslag är, att Kronoby kommun gör en liknande bestämmelse
för framtiden som det finns i Borgå stad.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Löne- och personalgruppen ger som förslag till styrelsen att tjänstledighet med eller utan lön beviljas
från fall till fall och inget principbeslut tas.

BESLUT:
Löne- och personalgruppen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________

Kst 30.6.2014

T.F KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner löne- och personalgruppens förslag, att tjänstledighet med eller
utan lön vid representation i Världsmästerskap och Olympiska spel beviljas från fall till fall.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 104/2014

184 §. LÖNER Telefonförmån

Ekonomichefen:

Kommundirektören har sedan sin anställning 2008 haft telefonförmån, men övriga medlem-
mar i ledningsgruppen har hittills inte haft denna förmån. Kommunstyrelsen beslöt 9.6.2014 §
172 i samband med behandlingen av kommunsekreterarens lön att denne även skulle ha
telefonförmån från och med 1.7.2014. Eftersom medlemmarna i ledningsgruppen förväntas
vara anträffbara även utanför arbetstid vore det skäligt att alla medlemmar har telefonförmån.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar bildningschefen, tekniska chefen och ekonomichefen telefonför-
mån från och med 1.7.2014.

Ekonomichefen jävade sig och avlägsnade sig vid behandlingen av denna paragraf. T.f.
kommundirektören skötte sekreterarskapet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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Dnr: KST 106/2014

185 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 - 31.5.2014

Ekonomichefen:

För årets fem första månader har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen
samt utfallet för resultaträkningen. Resultatet för perioden är positivt och visar 531 000 euro,
budgeterat för motsvarande period -586 800 euro. Verksamhetens intäkter ligger 237 900
euro över budgeten och har influtit till 47,7 %. Kostnaderna ligger 769 800 euro under budge-
ten och har använts till 39,8 %. Kommunal- och samfundsskatt har influtit mer än budgeterat
medan statsandelarna ligger under budgeten. Situationen är relativt bra efter årets fem första
månader, men kräver ändå att den egna verksamheten för resten av året är stram, samt att
social- och hälsovården håller sin budget.

T.F.KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 105/2014

186 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Budgetdirektiv

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige behandlar 26.6.2014 § 37 ramar för budgeten 2015 och ekonomiplanen
2015-2017. För att kunna inleda budgetarbetet bör direktiv och beräkningsgrunder sändas till
nämnderna. Som Bilaga 1/186 § av 30.6.2014 fogas förslag till direktiv.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner bifogade direktiv för budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-
2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 192/2013

187 §. MOTION Peter Albäck m.fl.:s motion om ändring av artesanutbildningen i Terjärv

T.F. kommundir:

Peter Albäck m.fl. lämnade på kommunfullmäktiges möte 14.11.2013, 95 § in följande mo-
tion:
"Undertecknade motionsställare ber kommunstyrelsen utreda för fullmäktige hur Optimas samkommu-
ner samt Keskipohjanmaan koulutusyhtymäs samkommuner ställer sig till att den nedläggningshotade
Artesanutbildningen i Terjärv skulle omändras till en tvåspråkig / alternativt till en internationell utbild-
ningslinje för artesaner och där Optima tillsammans med KPEDU skulle fungera som upprätthållare av
undervisningen i de befintliga anläggningarna i Kronoby. Även folkhögskolan i Kronoby och Team
Nord kunde aktivt delta i den nya utbildningen. Kronoby 14.11.2013"

Under KST 288 § 18.11.2013 beslöt kommunstyrelsen att överföra motionen till centralkans-
liet för beredning.

Kommundirektören sände 9.12.2013 en begäran om utlåtande till rektorn för Optima. Utlå-
tandet erhölls 12.6.2014. I denna meddelade Optimas samkommunstyrelse att Optima under
rådande ekonomiska förutsättningar inte har några förutsättningar att gå in för det föreslagna
arrangemanget, vare sig tillsammans med andra eller i egen regi.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige antecknar Optimas utlåtande som svar på motionen och
att kommunfullmäktige därmed betraktar motionen som slutbehandlad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 100/2014

188 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; befogenheter och regler för arbets-
grupper att köpa tjänster

Kst 9.6.2014
Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ som handlade om en önskan om utredning över köp av
tjänster som hör till kommunstyrelsen. Dessutom önskades en utredning över vilka befogenheter och
regler som finns för arbetsgrupper tillsatta av styrelsen för att köpa konsulthjälp utan att ärendet be-
sluts i den instans som tillsatt arbetsgruppen.

BESLUT:
Ärendet förs till beredning.

________________________

30.6.2014
Ekonomichefen:

Under kostnadsställe 2101 Kommunstyrelsen finns år 2014 budgeterat 1 500 € för köp av
kontors-, bank- och experttjänster.
Under perioden 1.1-20.6.2014 har följande konsultarvoden bokförts:

11 413,85 (moms 0 %) PTT Consult
4 884,00 (moms 0 %) PTT Consult
1 554,00 (moms 0 %) PTT Consult
4 560,20 (moms 0 %) Jodacon Ab Oy

Totalt: 22 412,05 €

Under detta konto har också bokförts inbindning av protokollblad 265,00 (Bokbinderi J-E
Dahllund) och ljudtjänst till veteranfest 150,00 (Hulden Markus).

T.f. KD:

Initiativtagaren efterfrågar en utredning över vilka befogenheter och regler som finns för ar-
betsgrupper tillsatta av styrelsen, att köpa konsulthjälp utan att ärendet besluts i den instans
som tillsatt arbetsgruppen. I texten nämns speciellt köp av tjänster i arbetsgruppen som sty-
relsen tillsatte 9.9.2013, 220 § och beslutet att köpa konsulthjälp för 4 500€ av konsultfirma
Jodacon Ab OY.

Arbetsgrupp för att verkställa åtgärdsprogrammet för kommunens bostadsbestånd tillsattes
9.9.2013. Åtgärdsförslagens tidtabell beslöts genomföras under 2014.

I Kronoby kommun finns inga direktiv över befogenheter och regler som gäller för arbets-
grupper tillsatta av styrelsen. Arbetsgrupperna har ingen beslutanderätt och inga budgetme-
del, såvida därom inte skilt har tagits beslut. Enskilda tjänstemän i arbetsgrupper har möjlig-
het att inom sina egna befogenheter som tjänstemän använda budgetmedel. Ifall dessa inte
räcker till kan arbetsgruppen vända sig till en högre tjänsteman eller kommunstyrelsen för att
få behövliga medel anvisade. För detta ändamål borde kommunstyrelsen i sådana fall reser-
vera en summa pengar i budgeten.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar redogörelsen för kännedom och initiativet som besvarat.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade redogörelsen för kännedom och beslöt att arbetsgrup-
pers kostnader utöver normala möteskostnader ska äskas om i det organ som tillsatt
arbetsgruppen. Initiativet är härmed besvarat.
______________________
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Dnr: KST 202/2013

189 §. MOTION Elisabeth Hagström m.fl.:s motion; ekonomisk genomgång för ba-
lans i ekonomin - bildningsnämndens redogörelse

Bildningsnämnden 17.6.2014 § 33
Remitterat ärende från 8.5.2014 § 21

Bildningsnämnden svar på Elisabeth Hagströms m.fl. motion om tre lågstadieskolor i kommunen.

Bildningsnämnden konstaterar att någon större utredning inte görs i det här skedet eftersom det inte
finns ett politiskt beslut om en omstrukturering av skolnätet. En utredning gjordes 2006 som bildnings-
nämnden har fått ta del av. I den utreds möjligheterna till tre lågstadieskolor i kommunen. Trots att
siffrorna i dag är annorlunda är trenden den samma och delvis samma slutsatser kan dras nu som år
2006.

Som grund för utredning har beräknats antalet klasslärartjänster enligt följande: Centralskolan 8 tjäns-
ter, Djupsjöbacka 2 tjänster, Nedervetil 9 tjänster, Norrby 2 tjänster, Påras 2 tjänster, Småbönders 2
tjänster, Söderby 2 tjänster och Terjärv 6 tjänster.
Utredningen fokuserar på gruppstorlekarna dvs. hur stora åk skulle bli och behovet av delningar. Det
finns inga stipulationer om normer för delning. I praktiken, beroende av timresursen, delas en åk 1
eller 2 om elevantalet är mellan 25-30, är elevantalet mellan 20-25 delas ett antal timmar (t.ex. mate-
matik och modersmål) och är elevantalet under 20 delas enstaka timmar. I åk 3-6 är gränserna högre,
över 32 elevers grupper brukar man i princip dela alla timmar, grupper med 25-30 elever enligt möjlig-
het.

Nedervetil område har en lågstadieskola med ca 120-130 elever de närmaste åren fram till 2020 me-
dan skolan har kapacitet att inrymma ca 140-150 elever. Behovet att mera utrymmen kunde lösas så
att konditionssalen flyttas till något annat ställe i kommunen och den omändras för skolbruk. Söderby
skola kunde rymmas in i Nedervetil skola. Elevprognosen med Nedervetil ca 120-130 elever och
Söderby ca 20 -25 elever de närmaste åren.

År åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt

2014-2015 26 14 28 27 26 21 142 Nedervetil och Söderby

2015-2016 27 26 14 28 27 26 148 Nedervetil och Söderby

2016-2017 32 27 26 14 28 27 154 Nedervetil och Söderby

2017-2018 28 32 27 26 14 28 155 Nedervetil och Söderby

2018-2019 30 28 32 27 26 14 157 Nedervetil och Söderby

2019-2020 24 30 28 32 27 26 167 Nedervetil och Söderby

2020-2021 32 24 30 28 32 27 173 Nedervetil och Söderby

Om man matematiskt räknar en timresurs med 1,5 timme per elev och dividerar det med 24 får man
en uppskattning av antalet lärartjänster. Till exempel läsåret 2014-2015 142 x 1,5 = 213 timmar/24
timmar = ca 9 lärare dvs. 1-2 lärare färre än idag då skolorna har ca 11 lärare tillsammans. Några år
framåt sker dock även andra delningar p.g.a. elever med förlängd läroplikt.
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Terjärv området skulle idag klara sig med en lågstadieskola p.g.a. elevminskningen dvs. eleverna i
Djupsjöbacka skola och Småbönder skola ryms in i befintliga klasser i Terjärv skola utan renoveringar
och personalökningar. Terjärv skola har kapacitet att ha ca 140-150 elever och de tre skolorna till-
sammans har ca 120 elever fram till 2020. Antalet lärartjänster för dessa tre skolor är idag 10 tjänster
och för en lågstadieskola i Terjärv ca 6-7 tjänster.

År åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt
Terjärv, Djupsjöb. o
Småbönders

2014-2015 19 21 21 28 14 13 116
Terjärv, Djupsjöb. o
Småbönders

2015-2016 21 19 21 21 28 14 124
Terjärv, Djupsjöb. o
Småbönders

2016-2017 20 21 19 21 21 28 130
Terjärv, Djupsjöb. o
Småbönders

2017-2018 20 20 21 19 21 21 122
Terjärv, Djupsjöb. o
Småbönders

2018-2019 18 20 20 21 19 21 119
Terjärv, Djupsjöb. o
Småbönders

2019-2020 19 18 20 20 21 19 117
Terjärv, Djupsjöb. o
Småbönders

2020-2021 18 19 18 20 20 21 116
Terjärv, Djupsjöb. o
Småbönders

Om man matematiskt räknar en timresurs med 1,5 timme per elev och dividerar det med 24 får man
en uppskattning av antalet lärartjänster. Till exempel läsåret 2014-2015 116 x 1,5 = 174 timmar/24
timmar = ca 7 lärare dvs. 3 lärare färre än idag då skolorna har 10 tillsammans

Kronoby området, Söderby, Påras, Norrby och Centralskolan, har idag tillsammans ca 220 elever.
Centralskolan har idag ca 120 elever och en kapacitet att ha ca 150 elever. Om alla dessa skolor
sammanslås till en skola behövs mera utrymme i skolan eller i närheten. Vissa lokaler kunde kanske
hittas i Ådalens skola och i gymnasiet, beroende på elevtillströmningen. Denna lösning kräver dock
investeringar. Om Söderby skola sammanslås med Nedervetil skola blir trycket mindre i Kronoby om-
rådet, ca 20 elever per år, och ökar i stället i Nedervetil i motsvarande grad. Kronoby område är ur
skoltransport synvinkel att föredra för Söderby skola pga. goda bussförbindelser. Ena skolan, Norr-
by eller Påras, kunde rymmas in i Centralskolan utan att mera tilläggsutrymmen behövs, för tillfället
har Norrby mindre antal elever än Påras.

År åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt Centralskolan och Norrby

2014-2015 22 20 25 23 26 27 143 Centralskolan och Norrby

2015-2016 34 22 20 25 34 26 161 Centralskolan och Norrby

2016-2017 18 34 22 20 31 34 159 Centralskolan och Norrby

2017-2018 34 18 34 22 27 31 166 Centralskolan och Norrby

2018-2019 20 34 18 34 33 27 166 Centralskolan och Norrby

2019-2020 22 20 34 18 45 33 172 Centralskolan och Norrby

2020-2021 20 22 20 34 23 45 164 Centralskolan och Norrby
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Här förändras endast åk 1-4 i Centralskolan eftersom åk 5-6 från Norrby går där redan. Focus blir
alltså i åk 1-4 i Centralskolan med 4 lärare och Norrby skola med 2 lärare. Vissa läsår klarar man sig
med 2 lärare färre lärare än idag t.ex. läsåret 2014-2015 när inga delningar av klasserna i åk 1-4 be-
höver göras. Läsåren 2015-2016 blir det en åk 1 med 34 elever som behöver delas alla åren framåt,
då är minskningen 1 lärartjänst osv.

År åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt Centralskolan och Påras

2014-2015 28 19 23 26 26 27 149 Centralskolan och Påras

2015-2016 38 28 19 23 34 26 168 Centralskolan och Påras

2016-2017 22 38 28 19 31 34 172 Centralskolan och Påras

2017-2018 37 22 38 28 27 31 183 Centralskolan och Påras

2018-2019 20 37 22 38 33 27 177 Centralskolan och Påras

2019-2020 21 20 37 22 45 33 178 Centralskolan och Påras

2020-2021 17 21 20 37 23 45 163 Centralskolan och Påras

Här förändras endast åk 1-4 i Centralskolan eftersom åk 5-6 från Påras går där redan. Focus blir
alltså i åk 1-4 i Centralskola med 4 lärare och Påras skola med 2 lärare. Eftersom elevantalet i åk 1-4
i Påras är så stort enligt prognoserna att gruppen delas nästan varje läsår är minskade lärartjänster
inte möjliga de första åren utan senare från 2019 framåt.

År åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt

2014-2015 33 27 31 34 26 27 178 Centralskolan, Norrby och Påras

2015-2016 45 33 27 31 34 26 196 Centralskolan, Norrby och Påras

2016-2017 23 45 33 27 31 34 193 Centralskolan, Norrby och Påras

2017-2018 43 23 45 33 27 31 202 Centralskolan, Norrby och Påras

2018-2019 24 43 23 45 33 27 195 Centralskolan, Norrby och Påras

2019-2020 27 24 43 23 45 33 195 Centralskolan, Norrby och Påras

2020-2021 22 27 24 43 23 45 184 Centralskolan, Norrby och Påras

Här ökar antalet elever i åk 1-4 så att det blir parallellklasser under flera år. Vissa läsår behövs färre
lärare än 8 dvs. nuvarande totala lärarantal i åk 1-4 i dessa tre skolor. I medeltal 1 eller 2 lärartjänster
mindre per läsår.
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År åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt

2014-2015 22 14 19 22 28 28 133 Centralskolan och Söderby

2015-2016 31 22 14 19 41 28 155 Centralskolan och Söderby

2016-2017 22 31 22 14 33 41 163 Centralskolan och Söderby

2017-2018 32 22 31 22 29 33 169 Centralskolan och Söderby

2018-2019 23 32 22 31 38 29 175 Centralskolan och Söderby

2019-2020 18 23 32 22 49 38 182 Centralskolan och Söderby

2020-2021 25 18 23 32 28 49 175 Centralskolan och Söderby

Söderby med åk 1-6 tillsammans med Centralskolan ökar antalet elever i alla åk i Centralskolan.
Trenden är samma som om Norrby skola inkluderas i Centralskolan beträffande elevantalet och för-
ändringarna i antalet lärartjänster.

År åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt

2014-2015 38 29 33 41 28 28 197 Centralskolan, Norrby, Påras och Söderby

2015-2016 49 38 29 33 41 28 218 Centralskolan, Norrby, Påras och Söderby

2016-2017 28 49 38 29 33 41 218 Centralskolan, Norrby, Påras och Söderby

2017-2018 47 28 49 38 29 33 224 Centralskolan, Norrby, Påras och Söderby

2018-2019 31 47 28 49 38 29 222 Centralskolan, Norrby, Påras och Söderby

2019-2020 29 31 47 28 49 38 222 Centralskolan, Norrby, Påras och Söderby

2020-2021 32 29 31 47 28 49 216 Centralskolan, Norrby, Påras och Söderby

I den här modellen skulle det bli två parallellklasser i nästan alla årskurser, dvs. 12 klasslärartjänster.
Idag har Centralskolan ca 8 lärare medan de övriga har 2 lärare per skola dvs. 6 lärare tillsammans
dvs. 14 lärare. Sammanslagningen skulle betyda ca 1-2 klasslärare färre. Centralskolan har idag inte
12 klassrum.

Fokuseringen i utredningen har varit på antalet lärartjänster vid olika skolsammanslagningar. Terjärv
området är det mest ekonomiska för en sammanlagning med tanke på elevprognoserna. Nedervetil
har en skola och kan även inrymma Söderby skola, likadant kan även Centralskolan inrymma Söderby
skola.

Andra lösningar som ger färre lärartjänster är Centralskolan och Norrby medan Centralskolan och
Påras ger färre lärartjänster först på sikt. Centralskolan, Norrby och Påras tillsamman ger 1-2 lärar-
tjänster färre. Centralskolan, Norrby, Påras och Söderby tillsammans ger även färre lärartjänster men
kräver investering i form av mera utrymmen.

Eventuella beräkningar gällande antalet rektorer, interna hyran, städkostnader eller skjutskostnader
har inte beaktats i denna utredning.

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden diskuterar ärendet.
Bildningsnämnden konstaterar att beredningen skickas som svar på motionen till kommunstyrelsen
för vidare behandling.

BESLUT:
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
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Kst 30.6.2014

T.f.kd.:
Elisabeth Hagström m.fl. lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12.12.2013 angå-
ende att Kronoby under 2014 bör göra en ekonomisk genomgång som leder till strukturför-
ändring för att få ekonomin i balans. För bildningssektorns del nämndes "3 lågstadieskolor".
Motionsställarna ville ha en total genomgång av alla sektorer för att hitta spar- och inkomst-
möjligheter för att nå målet att visa vinst till år 2015.

Arbetet med att stabilisera ekonomin pågår redan nu, vilket syns i bokföringsrapporten per
31.5.2014

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet, antecknar bildningsnämndens redogörelse för känne-
dom och använder sig av den vid uppgörandet av budgeten för år 2015. Redogörelsen över-
förs till fullmäktige först när övriga svar i anslutning till motionen har erhållits.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________
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190 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Optima, Samkommunfullmäktige 22.5.2014
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn/samkommuns-
stämma 28.5.2014
- Optima, Samkommunstyrelsen 25.5.2014
- Planeringsgrupp för omändring av gamla biblioteket i Terjärv till dagvårdsut-
rymmen 28.5.2014
- Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 3.6.2014
- Marknadsföringsgruppen 10.6.2014
- Arbetsplatsmöte vid Sandbacka vårdcenter, renovering och omändring
12.6.2014
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern 12.6.2014
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 16.6.2014
- Samkommunen för specialsjukvård och basservice i Mellersta Österbotten
16.6.2014
- Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag, ordinarie bolagsstämma 17.6.2014

b) Statens bostadsfond: De utvecklingsstördas väl i Karlebynejden r.f. har fått avslag på sin
anhållan om investeringsbidrag och räntestödslån avsedda för Kronoby boende 4.6.2014

c) Löne- och personalgruppen har enligt Förvaltningsstadgans 40 § den 9.6.2014 tagit beslut
om tekniska chefens anhållan om tillstånd att idka bisyssla.

d) Kommundirektörens, kommunsekreterarens och ekonomichefens beslutsförteckningar
första halvåret 2014..

e) Kommunförbundets cirkulär 7/80/2014 ang. Lag om ändring av förvaltningslagen

f) Samarbets- och nätverkstillfälle tillsammans med Björneborgs brigad 26.8.2014

g) FCG Konsultointi Oy: Konsulterna informerar Kronoby kommun om sitt utredningsarbete
16.9.2014 kl 18.00

h) Ordföranden informerade från SOTE-mötet och från sitt första samarbetsnämndsmöte.

FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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191 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.
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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: 175-182, 185-191

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

Paragrafer: 183-184

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
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.


