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13.8.2014
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14/276

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 26 augusti 2014
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 18 augusti 2014, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

192 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
193 §. PROTOKOLLJUSTERING
194 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
195 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund
196 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
197 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 - 30.6.2014
198 §. RÄTTELSEYRKANDE Aila Molander; beslut om energiunderstöd
199 §. FÖRVALTNING Finansministeriets anhållan om utlåtande; utkast

till regeringsproposition om kommunallagen
200 §. KOMMITTEÉR Arbetsgrupp för planering av Nedervetil hälsosta-

tion
201 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
202 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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192 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 13.8.2014 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
__________________
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193 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Bengt-Johan Skullbacka och Sixten Dalvik att justera protokollet.
Protokollet justeras den 20.8.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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194 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.
__________________
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195 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund

Kommunsekreteraren:

Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor:

- styrgruppens möte för SOTE torsdagen 21.8.2014, information från Finnish Consulting
Group

- samma material som ovan presenteras vid mötet den 16.9.2014 för kommunfullmäktige i
Kronoby

- samarbetskommittén med Karleby, lunch vid Hotel Botnia 22.8.2014
- välfärdsstrategiforum 21.8.2014 i Karleby
- första mötet inom norra Finlands social- och hälsovård 12.8.2014 i Uleåborg
- köks- och städfunktionerna har kört igång med Fazer och ISS
- situationen inom flyktingmottagningen
- fullmäktigeseminariet 16.9.14 kl 16-18, inledande information inför budgetarbetet av teknis-

ka chefen, bildningschefen och ekonomichefen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade informationen för kännedom.
___________________
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196 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Kommunsekreteraren:

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:

- Nedervetil kommundelsnämnd 10.6.2014

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 111/2014

197 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 - 30.6.2014

Ekonomichefen:

För perioden 1.1 – 30.6.2014 har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen, samt utfallet för resultaträkningen.
Resultatet för perioden är 265 000 €, budgeterat för motsvarande period är -704 000 €. Eko-
nomin är för det första halvåret under kontroll, men med erfarenhet från fjolåret kan stora
kostnader vända ekonomin på ett par månader. Sparsamhet bör iakttas även under resten
av året för att ett positivt bokslut ska kunna göras för 2014.
Skatterna har för perioden influtit 340 000 € över budget, största delen är samfundsskatt.
Statsandelarna ligger 80 000 € under budget. Avskrivningar har gjorts mera än budgeterat
och kommer i bokslutet att ligga ungefär 100 000 € över budget.
Driftsintäkterna har influtit 320 000 € över budget, och det beror till största delen på statliga
understöd för projekt inom bildningssektorn som erhållits under 2013, men som delvis över-
förts till 2014 då medlen varit outnyttjade vid årsskiftet. Lönerna ligger för perioden över bud-
get med 160 000 €, vilket till största delen finns på bildningssektorn. Överskridningen kom-
mer att jämna ut sig under hösten. Under köp av tjänster har utgifterna för social- och hälso-
vården hållits stramt och den verkliga användningen ligger 840 000 € under budget för årets
första halvår.
Sektorerna har lyckats hålla sina budgeter och den totala användningen på driften ligger på
48,0 %.
Från Karleby stad har erhållits en rapport för januari-juli gällande social- och hälsovården och
man kan konstatera en minskning av användningen med 5,4 % jämfört med samma period
2013. De största utgiftsminskningarna återfinns inom specialsjukvården och anstaltsvården.
Inkomsterna har ökat med totalt 13 % från fjolåret.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 109/2014

198 §. RÄTTELSEYRKANDE Aila Molander; beslut om energiunderstöd

Kommunsekreteraren:

Aila Molander har inlämnat ett ändringsyrkande över kommunstyrelsens beslut, att inte bevil-
ja henne energiunderstöd. Molander hänvisar bl.a. till låga inkomster och dålig hälsa.

Vid beviljandet av reparations- och energiunderstöd år 2014 följs lagen om understöd för
reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005,
ändrad 1059/2008 och 1254/2010), statsunderstödslagen (688/2001) samt statsrådets för-
ordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära
olägenheter (128/2006, ändrad 115/2008, 11/2009 och 1255/2010 och 8/2013) samt anvis-
ningarna från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade baseras på inkomster och förmögen-
het. Enligt anvisningarna är gränsen för förmögenhet ca 10 000 € per person och som för-
mögenhet räknas t.ex. besparingar, sommarhus, skogs- eller jordbruksfastighet.
Behovsprövat energiunderstöd för småhus (bl.a. reparation av klimatskärm) baseras på må-
nadsinkomster. Inkomstgränserna år 2014 är för bägge understöden bruttoinkomster 1 530
€ för ensamstående och 2 555 € för två personer. Enligt kontakter med ARA är dessa grän-
ser absoluta och får inte överskridas. Därtill skall den sökande äga och vara bosatt i bosta-
den. Efter att beslut tagits om understöd har den sökande två år att verkställa de planerade
åtgärderna.

Aila Molanders inkomster överskrider inkomstgränsen med drygt fem (5) euro. Avdelnings-
sekreteraren kontrollerade inkomstgränsen med ARA för att säkerställa, att energiunderstöd
inte kan utbetalas och fick bekräftat, att så är fallet. Följden är, att Aila Molander inte har rätt
till energiunderstöd.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

BESLUT.

Kommunstyrelsen beslöt att avslå ändringsyrkandet eftersom bruttopensionsinkoms-
terna överstiger inkomstgränsen. Vårdbidraget från FPA ingår inte i dessa inkomster.
__________________
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Dnr: KST 80/2014

199 §. FÖRVALTNING Finansministeriets anhållan om utlåtande; utkast till reger-
ingsproposition om kommunallagen

Kommundirektören:

Utkastet till kommunallag i den form regeringspropositionen har erhållit är inte enligt Krono-
by kommun en ”totalrevision” som beaktar de förändringsbehov i verksamhetsomgivningen
och de nya strukturer i kommunförvaltningen. Den vårdreform som är under beredning och
den modell med vårdområden och organiseringen i form av samkommuner skulle förutsätta
nya skrivningar i en ”totalreviderad” kommunallag. Vårdreformen har på intet sett noterats i
utkastet och tidtabellen ger inte heller möjligheter till detta. Till övriga delar innehåller utkastet
ett större antal fastställanden av praxis som redan är rådande . Man kan med fog konstatera
att utkastet till kommunallag är snarast reaktivt och befäster praxis men på intet sätt proaktivt
och noterar i tillräcklig utsträckning de förändringsbehov som framkommit pga. förändringar
i verksamhetsomgivningen eller kommunförvaltningens nya strukturer som föranleds av på-
gående vårdreform. Utkastet blir därför också fragmentariskt , splittrat och ger ställvis mycket
utrymme åt petitesser men passerar större strukturella frågor som t.ex. samkommunernas
förvaltning och samarbetet mellan kommunerna med lakoniska konstaterande om att; ”det
förslås att kommunallagen skall innehålla bestämmelser om formerna för offentligrättsligt
samarbete mellan kommunerna, liksom tidigare”.

I motiveringarna har man också nonchalant konststaterat att det inte är motiverat att inta i
kommunallagen språkbestämmelser då dessa regleras i grundlagen och språklagstiftningen.
Praxis och expertisen har dock påvisat att bestämmelser om språkliga rättigheter med fog
kan ingå i kommunallagen särskilt som där har beretts mycket utrymme för frågor som är av
mindre rang. Skrivningen i nuvarande kommunallag § 50 mom. 2 borde därför kvarstå med
stadganden om att i tvåspråkig kommun skall i förvaltningsstadgan upptas bestämmelser om
hur invånarna skall erhålla service på enahanda grunder oberoende av språk.

Ordförande för kommunens ungdomsråd har hörts och ungdomsrådet har inget att anmärka
mot utkastet.

KD:S FÖRSLAG:

Kronoby kommun framför kommentarer till utkastet till kommunallag enligt Bilaga 1/199 § av
18.8.2014 och konstaterar att i propositionen inte i tillräcklig utsträckning har beaktats de
nya former för samarbete kommunerna emellan inom vårdarbetet där fem samkommuner
kommer att disponera över hälften av de kommunala budgeterna och den helt avgörande
betydelse detta kommer att ha för verksamhetsomgivningen i beslutsfattandet och för de
ekonomiska styrprocesserna i kommunerna.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 110/2014

200 §. KOMMITTEÉR Arbetsgrupp för planering av Nedervetil hälsostation

Tekniska chefen:

I årets investeringsbudget ingår ett anslag på 100 000 € för en ytsanering och förbättring av
ventilationen vid Nedervetil hälsostation. Nedervetil hälsostation är en av Kronoby kommuns
fastigheter, som social och hälsovårdsnämnden i Karleby hyr för social- och hälsovårdens
behov i Kronoby.
Källarutrymmena har redan än längre tid haft dålig luft och hemvårdspersonalen har i våras
flyttat ut därifrån till andra utrymmen i pensionärshemmet. I nedre våningen finns också tand-
läkarutrymmen. På övre våningen finns barnrådgivning, arbetsplatshälsovård och läkarmot-
tagning.

Utrymmena har genomgått en konditionsutredning, som bör ligga till grund för planeringen
av renoveringsarbetet. I detta skede borde gås igenom behoven och målsättningarna med
en omändring och renovering samt fastställas en realistisk tidtabell i olika etapper.

För planeringsarbetet behövs en arbetsgrupp med representanter för användarna (social-
och hälsovårdsnämnden) samt kommunstyrelsen och tekniska sektorn. Arbetsgruppens stor-
lek kunde vara 5 - 7 personer. Tekniska sektorn utser sina representanter 20.8.2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser 2-3 representanter från kommunstyrelsen till arbetsgruppen för pla-
nering av saneringen vid Nedervetil hälsostation.

Kommunstyrelsen omber social- och hälsonämndens svenska sektionen i Karleby att utse
två representanter till arbetsgruppen för planering av saneringen vid Nedervetil hälsostation.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att utse Mikaela Dahlbacka till en arbetsgrupp som tryggar
servicen vid Nedervetil hälsostation. Arbetsgruppens målsättning är att utreda sam-
ordning av kommunala funktioner på området, vilket omfattades av kommundirektö-
ren.

Kommunstyrelsen omber social- och hälsonämndens svenska sektion i Karleby att
utse två tjänstemän och två förtroendevalda till arbetsgruppen som tryggar servicen
vid Nedervetil hälsostation.

__________________
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201 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:
a) Avskrifter av nedannämnda protokoll har tillställts kommunstyrelsen:

- Vänortskommittén för Säbrå 28.4.2014
- Ledningsgruppen för fonden för Esse å 15.5.2014
- Arbetsgruppen för koordinering av arbetet kring inomhusluften i Ådalens skola

15.5.2014
- Kårkulla samkommuns fullmäktige 12.6.2014
- Kiuru, samkommunsfullmäktige 16.6.2014
- Österbottens förbund 23.6.2014
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 23.6.2014
- Arbetsplatsmöte Kvarnbo daghem 24.6.2014
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, förbundsstyrelsen 8.7.2014

b) Säkerhetsplan för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten och för Kronoby kom-
mun 2010-2015, Årsrapport 2014

c) Strategin för missbruks och mentalvårdsarbetet i kommunerna i mellersta Österbotten och
Kronoby kommun 2012-2016, Årsrapport 2014

d) Protokollsutdrag från Kommunala samarbetsnämndens i Pedersörenejden möte 23.6.
2014 § 25 angående "Welcome Office": Samarbetsnämnden beslöt rekommendera för si-
na medlemskommuner att den gemensamma finansieringen av "Welcome Office" slutar i
och med att projektet avslutas 30.6.2014. Samarbetsnämnden beslöt även att ge flykting-
samarbetsgruppen i uppdrag att utreda möjligheten att integrera de av "Welcome Office"
utförda tjänsterna i integrationsverksamheten.

e) ELY-centralen har gett utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning för litium
provinsprojektet i mellersta Österbotten, Kaustby, Karleby 25.6.2014

f) Södra Österbottens NTM-central: Godkända turbusstillstånd för Haldin & Rose
a) 2 rutter: 1.7.2014-30.6.2024 och b) 4 rutter 1.7.2014-30.6.2024.
Trafiken får avlutas tidigast 30.6.2016.

g) Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes: Keliber Ab:s anhållan om tillstånd att leta efter
malm har bifallits 7.7.2014.

h) Social- och hälsovårdsnämnden/Jussi Salminen: Utlåtande om ändring av socialvårdsla-
gen

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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202 §. 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: 192-197, 199, 201-202

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

Paragrafer: 200

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: 198
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.1120


