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Hongell, Susanne fr. § 221
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kfge:s II vice ordförande
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ekonomichef

Paragrafer: 218 - 231 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 1 oktober 2014

Seppo Filppula Bertel Riippa

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 7 oktober 2014

Inger Bjon, kommunsekreterare
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KALLELSESIDA

Utfärdat

24.9.2014
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 7 oktober 2014
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 29 september 2014, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

218 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
219 §. PROTOKOLLJUSTERING
220 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
221 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2014
222 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Förslag till kommun-

styrelsens uppgiftsområde
223 §. KOMMITTEÉR Organisationskommitté för landskapsstafetten i

skidåkning i Kronoby år 2016
224 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ;sållningsmammografi

på svenska
225 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Ministeriets anhållan om utlåtande; utkast till

regeringens förslag om ordnandet av social- och hälso-
vården

226 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande;
räddningsväsendets budgetförslag 2015 och förslag till eko-
nomiplan/driftekonomi

227 §. KRONOBY ELVERK Bolagisering av Kronoby Elverk
228 §. AVTAL Kommundirektörsavtal
229 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
230 §. UNDERSTÖD DUV i Karlebynejden r.f.:s ansökan om förord för ut-

vecklande av boendeverksamhet för handikappade i Krono-
by kommun

231 §. INITITATIV Elisabeth Hagströms initiativ; precisering av förvalt-
ningsstadga
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Kommun-
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218 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 24 september 2014 och tillställts samtliga
medlemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
___________________
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219 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen utser Seppo Filppula och Bertel Riippa att justera protokollet. Protokollet
justeras den 1 oktober 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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220 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan med tilläggen:

- att under "Övriga ärenden" behandla DUV:s i Karlebynejden r.f. anhållan om förord
för utvecklande av boendeverksamhet för handikappade i Kronoby kommun.

- att paragrafnumreringen och bilagornas numrering korrigeras i protokollet
- att Elisabeth Hagström meddelade om ett extra ärende, som behandlas i en ny para-

graf
___________________
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Dnr: KST 129/2014

221 §. BUDGET 2014 Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2014

Ekonomichefen:

För perioden 1.1-31.8.2014 har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen samt utfallet för resultaträkningen. En rapport över social- och hälsovårdens
användning har också uppgjorts.
Resultatet för perioden är 649 900 €, vilket är 1,6 M€ bättre än budgeten förutsätter. Verk-
samhetens intäkter har influtit till 71,7 % och kostnaderna har använts till 64,1 %. Den största
kostnadsminskningen finns under köp av tjänster gällande social- och hälsovården. Samtliga
sektorer visar fortsatt sparsamhet och nettoförbrukningen ligger därmed under budget.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 131/2014

222 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Förslag till kommunstyrelsens
uppgiftsområde

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige har 26.6.2014 § 37 fastställt ramar för kommunens driftsbudget 2015.
Kommunstyrelsen tilldelades ett nettoutgiftsanslag på 1 177 502 €, varav utgifterna var be-
räknade till 1 427 502 € och inkomsterna till 250 000 €. Inbördesfördelningen mellan utgifter-
na och inkomsterna kan ändras under förutsättning att nettoutgiftsanslaget förblir oförändrat.
Kommunens budgeterade resultat för innevarande år är negativt och resultatet i ramen för år
2015 är också negativt. I ramarna som fullmäktige gav för år 2015 ingår en 1 % löneökning
samt ökade lönebikostnader därpå. Övriga anslag är beräknade på ungefär samma nivå som
för innevarande år.
Enligt godkända ekonomiplanen för år 2015 uppgick kommunstyrelsens nettoram till 1 045
600 € och nettoförbrukningen i bokslutet 2013 till 1 364 393 €. Kommunstyrelsen godkände
30.6.2014 § 186 direktiven och beräkningsgrunderna för uppgörandet av nämndernas bud-
geter och ekonomiplaner. För planeåren 2016 och 2017 beräknas ingen förhöjning av drifts-
kostnaderna.
Förslaget för kommunstyrelsens uppgiftsområden som framläggs är över given ram. Pen-
sionspremierna för år 2015 är okända. Betalningsandelarna till samkommunerna är okända
och kommunens andel i beskattningskostnaderna är endast preliminära. Stipendierna åt stu-
derande, som infördes från år 2003, har beräknats fortsätta. Kommunstyrelsen bör besluta
om stipendiet skall fortsätta under år 2015. Per kostnadsställe ges rapport från bokföringen
för åtta månader. Förslag till texter och belopp för planeåren samt texter för berörda upp-
giftsområden för år 2015 framläggs först då kommunens sammanställda budgetförslag be-
handlas.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen går igenom och godkänner förslaget till budget 2015 för sina uppgiftsom-
råden Allmän administration och Näringsliv. Kommunstyrelsen borde nu eller senast i no-
vember besluta om stipendiet för studeranden skall kvarstå för år 2015. Förslaget ligger 60
000 € över ramen.
Elisabeth Hagström föreslog, att momentet övriga understöd till sammanslutningar under
kommunstyrelsen/understöd höjs med 10 000€. Förslaget understöddes av Mikaela Dahl-
backa. Företas omröstning. Den som röstar på kommundirektörens förslag röstar "ja" och
den som röstar på Hagströms förslag röstar "nej". Rösterna föll 6 "ja"-röster (Dalvik, Filppula,
Hongell, Sandström, Skullbacka och Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Dahlbacka, Hagström
och Riippa). Kommundirektörens förslag vann.

BESLUT:
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och beslöt att lämna beslutet om stipendier åt
studerande till ett senare skede.

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att godkänna kommundirektörens förslag
till budget 2015 för sina uppgiftsområden Allmän administration och Näringsliv.
____________________
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Dnr: KST 113/2014

223 §. KOMMITTEÉR Organisationskommitté för landskapsstafetten i skidåkning i
Kronoby år 2016

Kommunsekreteraren:

Mellersta Österbottens förbund meddelade i februari 2011 om de följande årens värdskap för
landskapsstafetten i skidlöpning, som ordnas varje år mellan kommunerna i nejden. Kronoby
kommun har anförtrotts att stå värd för samt anordna landskapsstafetten i Mellersta Öster-
botten i början av januari 2016.

För att arrangemangen skall löpa väl, bör en organisationskommitté utses. Medlemmarna av
den bör representera kommunen (politiker och tjänstemän) och de tre idrottsföreningarna IK
Kronan, IK Myran och TUS samt innefatta personer med varierande kunskaper i avsikt att
underlätta arrangemangen. Idrottsföreningarna har föreslagit: Stefan Storvall IK Kronan,
Gustav Strandvall IK Kronan, Ove Åbacka IK Myran, Stefan Brännkärr IK Myran, Mattias
Skog TUS och Hans Sandström TUS.
Kommunens fritidskoordinator kan med fördel utses som sekreterare för organisationskom-
mittén. Könskvotering bör beaktas.

KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen utser tio personer till medlemmar i organisationskommittén för landskaps-
stafetten som skidas i Kronoby år 2016:

Stefan Storvall IK Kronan,
Gustav Strandvall, IK Kronan,
Ove Åbacka, IK Myran,
Stefan Brännkärr, IK Myran,
Mattias Skog, TUS,
Hans Sandström, TUS,
Kaisa Karlström, sekreterare,
samt ytterligare tre medlemmar.
En av kommitténs medlemmar utses till ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt utse Stefan Storvall IK Kronan, Gustav Strandvall, IK Kro-
nan, Ove Åbacka, IK Myran, Stefan Brännkärr, IK Myran, Mattias Skog, TUS, Hans
Sandström, TUS, Kaisa Karlström, Lilian Strandvall, Tom Hansén, Kimmo Bodbacka
samt Anna-Lena Långbacka till medlemmar i organisationskommittén för landskaps-
stafetten som skidas i Kronoby år 2016

Hans Sandström utses som ordförande och Kaisa Karlström som sekreterare för
kommittén.
_________________
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Dnr: KST 93/2014

224 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ; sållningsmammografi på svenska

Kommunsekreteraren:
Bengt Skullbacka framförde 26.5.2014 ett initiativ angående att sållningsmammografiunder-
sökningar i Karleby enbart görs på finska.

Kommundirektören vände sig därför till stadsstyrelsen i Karleby, vilken fungerar som värd-
kommun inom ett gemensamt social- och hälsovårdsområde, med en skriftlig fråga om var-
för kommuninvånare med svenska som modersmål i Kronoby inte erbjudits service på sitt
eget modersmål.

Värdkommunavtalet och gällande instruktion för Karleby stads nämnder och sektorer § 16
förutsätter att service på svenska språket kan erbjudas kommuninvånare och avtalsparters
invånare.

Enligt svaret från Karleby stad, stadsstyrelsen via social- och hälsovårdsnämnden, Bilaga
1/224 av 29.9.2014, har serviceproducenten till verksamhetsstället i Karleby anställt en egen
lokal röntgenskötare som behärskar både svenska och finska språket. Enligt Radiologikes-
kus har friskhetsbrevet redan under flera år varit tvåspråkigt och från och med 1.6.2014 har
kallelserna till mammografisållningsundersökningar blivit tvåspråkiga efter det att servicepro-
ducenten fått THL:s förnyade botten. Enligt svaromålet fungerar under normala förhållanden
också tidsbeställningen hos Radiologikeskus på de båda inhemska språken.

KD: S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar skrivelsen från Karleby stad för kännedom och översänder den
till Bengt-Johan Skullbacka som svar på hans initiativ. Initiativet är därmed slutbehandlat.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 112/2014

225 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Ministeriets anhållan om utlåtande; utkast till reger-
ingens förslag om ordnandet av social- och hälsovår-
den

Kommundirektören:

Regeringens proposition med till förslag till lag om ordnande av social- och hälsovården
har tillställts kommunerna med begäran om utlåtande. Inlämningstiden för utlåtandena utgår
14.10.2014.

Pga. av reformens omfattning och betydelse för vårdsektorns utveckling och kommunernas
ställning i framtiden kan utlåtandet i sin helhet behandlas på fullmäktigenivå även om enligt
begäran om utlåtande kommunfullmäktige särskilt bör ta ställning till frågorna om vårdområ-
destillhörighet i frågorna 38 och 39.
Kommunernas utlåtande sker genom att ifylla en elektronisk svarsblankett. Svarsblanketten
innehåller 47 frågor och alla frågor kan besvaras med utnyttjande av de tre svarsalternativ
som erbjuds och dessutom kan utnyttjas möjligheten att kommentera de paragrafer som
berörs i respektive fråga.

Kronoby kommun ger sitt utlåtande i form av att besvara frågorna och kommenterar lagför-
slaget enligt Bilaga 1/225 § av 29.9.2014. Utlåtandet bygger på motiveringarna till propositio-
nen och själva förslaget till lagtexten som uppgår till c. 100 sidor och finns tillgänglig hos be-
redningen. Ministeriets sammandrag över de viktigaste dragen i reformen och reformens
viktigaste mål framgår av Bilaga 2/225 § av 29.9.2014.

Kronoby kommun konstaterar att behovet av en reform av vårdsektorn är nödvändig och att
det väsentliga är att man kan genomföra den integration av specialiserad sjukvård i vårdsek-
torn och uppnå ett system med en upprätthållare som länge eftersträvats. Med erfarenhet av
en pågående vårdreform sedan år 2006 ( den sk. KSSR processen) kan kommunerna kon-
statera att den processen krävde en lång tid av förändringsarbete och att den tiden också
borde ha utnyttjats till att integrera specialsjukvården närmare med det övriga vårdarbetet.

Det nu framförda förslaget, som tillkommit i en parlamentarisk överenskommelse, bygger inte
på analyser av utförda vårdprocesser, gedigen beredning, ekonomiska prognoser, analyser
av konsekvenser och beaktar inte heller i tillräcklig utsträckning kommunallagens bestäm-
melser. Grundlagsenliga problem betyder att den antagligen inte kan genomföras utan
mycket omfattande revideringar och preciseringar.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att Kronoby kommun avger sitt utlåtande till regeringens proposition i form

av det bifogade elektroniska svarsformuläret och framför i p. 47 som en
sammanfattning att reformen enligt kommunens uppfattning ;
- inte är förenlig med principerna om kommunal självstyrelse,

- inte i tillräcklig utsträckning beaktar parallella reformer (kommunallagen
statsandelsreformen, och finansieringen av social- och hälsovården)
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- inte i beredningen beaktar arbetsfördelningen och samarbetsförutsättning-
arna olika kommuner emellan genom att skapa fem samkommuner som inte
geografiskt, demografiskt och demokratiskt kan anses ha möjligheter att till-
godose vårdbehovet på ett rationellt och kontrollerbart sätt varken lokalt eller
regionalt utan att allvarligt inskränka på medborgarinflytandet i vårdpolitiken.

- inte är ägnad att klarlägga situationen mellan landets kommuner då de indelas
i de som har produktionsansvar och de som inte har

- inte skapar en klar rollfördelning mellan statsmaktens styrning och kontroll av
vårdsektorn och att reformen framför allt skapar en situation där statsmak-
tens inflytande stärks i alltför stor utsträckning på kommunernas bekostnad.

Sixten Dalvik föreslog att svaret på fråga 38 i det elektroniska frågeformuläret angående hu-
ruvida kommunen kommer att höra till ett lämpligt social- och hälsovårdsområde eller inte,
ifall dessa bildas av de kommuner som hör till de nuvarande specialupptagningsområdena,
bör vara "ja". Förslaget understöddes av Elisabeth Hagström, Bertel Riippa, Seppo Filppula
och Mikaela Dahlbacka. Företogs omröstning. De som röstar på kommundirektörens förslag
röstar "ja" och de som röstar på Dalviks förslag röstar "nej". Rösterna föll 2 "ja"-röster (Skull-
backa och Byggmästar) och 7 "nej"-röster (Dalvik, Dahlbacka, Filppula, Hagström, Hongell,
Riippa och Sandström). Nej-rösterna vann. Det innebär att svaret på fråga 38 besvaras med
ett "ja".

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning föreslå för kommunfullmäktige att utlåtan-
det till ministeriet besvaras enligt kommundirektörens förslag, Bilaga 1/225 § av
29.9.2014, förutom under fråga 38, där svaret ändras till "ja" istället för "tar inte ställ-
ning".
______________________
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Dnr: KST 108/2014

226 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande; räddningsväsen-
dets budgetförslag 2015 och förslag till ekonomi-
plan/driftekonomi

Tekn. nämnden 20.8.2014 § 65:
Karleby stad har sänt det gemensamma räddningsverkets budgetförslag till kommunerna för utlåtan-
de.
Budgetförslaget har behandlats i den gemensamma räddningsnämnden 26.6.2014.
Kommunernas utlåtande inbegärs till den 30.8.
Utlåtande begärs dels angående budgeten 2015 och ekonomiplanen 2016-2017 och investeringar
2015 och ekonomiplan 2016-2017 för dessa.
Som utgångspunkt för uppgörande av budgeten har lönerna höjts med 0,8 % för andra uppgifter har
inte reserverats någon inflationsjustering.
Räddningsverket föreslår också i sin budget att strukturella besparningar genomförs fram till 2017
enligt de riksomfattande målen.
Kronobys totala betalningsandel skulle vara 561.323 € vilket skulle utgöra en ökning från årets budget
med 0,3 %. Ökningen kan anses minimal men vi håller oss till budgetramen på 561.301 €.

För Kronobys del framlägges också på nytt förslaget att man godkänner inrättande av en brandred-
skapsskötarbefattning för stationerna i Kronoby. Kostnaderna för tjänsten kan täckas med nuvarande
anslag. Om tjänsten inte inrättas kan anslagen dock inte minskas, eftersom servicearbetena ändå
måste utföras.
Till brandredskapsskötarens uppgifter skulle i första hand höra:

1. Att ansvara för räddningsväsendets bilpark samt övrig släckningsutrustning
inom Kronoby.

2. Att delta i säkerhetsinformationen inom Kronoby området.
3. Att delta i räddningsarbetet ( stöd för dagsutryckningarna )

Kan nämnas att man i Kannus har 2 st., i Toholampi, Lohtaja, Kälviå och Ullava 1 st. heltidsanställd
brandman som också ansvarar för brandredskapsunderhållet.

I dagens läge fungerar redskapsskötseln genom 3 st. materialansvariga avtals brandkårister som
handhar skötseln mot timdebitering. Räddningsväsendet anser detta arrangemang inte som tillfreds-
ställande för att garantera en 100 % funktionssäkerhet inom Kronoby området i framtiden.

Kan konstateras att jämfört med investeringar i kommunens gällande ekonomiplan är förslaget för
2015 och 2016 rätt lika förutom att anskaffning av signal- och ledningsutrustning flyttats till 2016.
År 2016 föreslås anskaffning av ny släckningsbil till Kronoby för en kostnad av 240.000 € samt år 2017
en släckningsbil på 250.000 till Terjärv . Dessa investeringar kunde övervägas att framflyttas med ett
år.
Kommunstyrelsen behandlar kommunens utlåtande den 1.9 utgående från nämndens förslag.

T.CHEF:S FÖRSLAG:

Kronoby förordar inrättande av en beredskapsskötartjänst . Ett samarbete med Karleby angående
inrättande av tjänsten borde utredas eller alternativt deltid (60 %). Personen i fråga borde helst ha
svenska som modersmål eller goda kunskaper i svenska. Driftsbudgeten godkänns enligt förslaget
och inrättande av beredskapsskötartjänsten får ej höja på driftskostnaderna.
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Förslag till investeringar 2015 och plan 2016-2017 förordas med följande ändringar och tillägg. År
2015 föreslås ett tillägg på 15.000 € för anskaffning av en Mönkijä med utrustning och kärra till Ter-
järv. Anskaffning av en ny släckningsbil 311 framlyttas till 2017 och släckningsbil 331 till 2018. I övrigt
enligt förslaget

BESLUT:

Förslaget godkännes.
__________

Kst. 29.9.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens utlåtande som Kronoby kommuns utlåtan-
de gällande räddningsväsendets budgetförslag 2015 och förslag till ekonomi-
plan/driftekonomi. Kronoby kommuns andel av kostnaderna för brandredskapsskötaren får
uppgå till maximalt 60 %.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 119/2014

227 §. KRONOBY ELVERK Bolagisering av Kronoby Elverk

Kst. 15.9.2014
Kommunsekreteraren:

Affärsverket Kronoby Elverk ska upphöra och affärsverksamheten övergå till ett av Kronoby
kommun 100 % ägt aktiebolag senast 31.12.2014.

Direktionens för Affärsverket Kronoby Elverk förslag till kommunstyrelsen i Kronoby är att
affärsverksamheten överförs senast 31.12.2014 till ett av kommunen 100 % ägt aktiebolag
och att kommunen grundar ett nytt aktiebolag, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn Sähkölaitos
Oy, dit affärsverksamheten överförs. Slutligen föreslår direktionen att kommunstyrelsen be-
sluter lägga ner affärsverket Kronoby Elverk 31.12.2014, när affärsverksamheten överförts till
det nya aktiebolaget.

Riksdagen har den 18 juni 2013 godkänt regeringens proposition RP 32/2013 till riksdagen
med förslag om ändring av kommunallagen. Verksamheten som bedrivs ska ha en över-
gångsperiod fram till utgången av 2014. Enligt propositionen är Kronoby Elverk ett av de
kommunala affärsverk som berörs.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige
att kommunen grundar ett nytt aktiebolag, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn Sähkö-

laitos Oy,
att affärsverksamheten vid Kronoby Elverk överförs 31.12.2014 till ett av kommu-

nen 100% ägt aktiebolag och
att kommunen lägger ner affärsverket Kronoby Elverk 31.12.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________

Kst. 24.9.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter även att föreslå för kommunfullmäktige
att nuvarande direktion väljs till interimistisk styrelse för bolaget tills

bolagsstämman har hållits 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 128/2014

228 §. AVTAL Kommundirektörsavtal

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 (senast 15.9.2014) förts för år 2014 har två uppgifter klart utkristalliserats till
årets två tyngdpunktsområden: Kommundirektören skall under år 2014;

- delta i de kommunstrukturutredningar som utförs i Jakobstads- och i Karlebyregionen
utgående från de beslut som den politiska ledningen fattat och utgående från de vi-
sioner, strategier 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 och antecknar den för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget och poängterade brobyggarrollen
som en viktig del av arbetet.
_____________________
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229 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 8.9.2014
- Affärsverket Kronoby Elverk, direktionen 15.9.2014
- Optima samkommunstyrelse 17.9.2014
- Samkommunen för specialsjukvård och grundservice 22.9.2014

b) Utbildningsstyrelsen har beviljat Kronoby kommun 5000 € statsunderstöd för projekt
"Crossing the Ocean 2014 - 2015"

c) Närings- och miljöcentralen har beviljat Kronoby kommun 3000 € statsstöd för kostnader
som hänför sig till köp av regionbiljettens taxarabatt

d) Kommunstyrelsens ordförande informerade från svenska sektionen i Karleby om
- kommuners och organisationers avtalspraxis i Sverige
- Backeboprojektet: utretts behov av hemservice inom barnfamiljer- avsikten att

sälja lågtröskeltjänster till barnfamiljer
- att man utreder regional endoskopienhet - begärts ekonomisk utredning

g) Kommunstyrelsens ordförande informerade om att stadsstyrelsen i Karleby önskar ett
möte med kommunstyrelsen i Kronoby 3.10 kl 11 i Öjasalen i Karleby.

h) Fazers Food Ab:s rikssvenska verkställande direktör bekantade sig med Kronoby kommun
i egenskap av kund 25.9.2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 135/2014

230 §. UNDERSTÖD DUV i Karlebynejden r.f.:s ansökan om förord för utvecklande av
boendeverksamhet för handikappade i Kronoby kommun

Kommunsekreteraren:

De Utvecklingsstördas Väl i Karlebynejden (DUVK) r.f. kommer att hos Bostadsfonden (ARA)
ansöka om investeringsstöd och räntestödslån för byggande av hyresbostäder för handikap-
pade. Inför detta anhåller DUVK även om Kronoby kommuns förord för byggandet eftersom
ARA förutsätter att även kommunens utlåtande finns bland ansökningshandlingarna.

Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby tillsatte 15.8.2012 § 198 en planeringskommitté
kring boendesituationen för handikappade i Kronoby. Arbetsgruppen konstaterade redan då,
att det finns ett behov av ett nytt boende i kommunen och anhöll därför om bidrag från ARA.
Beslutet blev negativt, men behovet av hyresbostäder kvarstår och därför görs detta år en
upprepad ansökan. Föreningen kommer således att ansöka om investeringsstöd och ränte-
stödslån för byggande av hyresbostäder för handikappade hos ARA. Ansökan om stöd skall
vara inlämnad 7.10.2014.

Det finns byggrätt på Solgårdens nuvarande tomt nr 288-401-3-61-L1, som ägs av Kronoby
kommun. DUVK skulle ansvara för byggandet och fastigheten. Klienterna skulle ha egna
hyresavtal med föreningen. Värdkommunen Karleby skulle stå för verksamheten samt hyra
en del av allmänna utrymmen i boendet.

DUVK önskar få klartecken från kommunstyrelsen i Kronoby att gå vidare i planeringen och
anhåller om kommunens förord för projektet. DUVK önskar också få godkännande av 10 års
hyresgaranti.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsens förordar DUV i Karlebynejden r.f.:s ansökan om investeringsstöd och
räntestödslån för byggande av hyresbostäder för handikappade.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Elisabeth Hagström jävade sig och avlägsnade sig under denna paragraf.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 137/2014

231 §. INITITATIV Elisabeth Hagströms initiativ; precisering av förvaltningsstadga

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ angående precisering av förvaltningsstadga § 111,
Bilaga 1/231 § av 29.9.2014. Budgeten bör vara bindande på både inkomst och utgiftsnivå
för var nämnd.

BESLUT:

Kommunstyrelsen översänder initiativet till centralkansliet för beredning.
___________________
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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: 218-221, 224-225, 227-229 och 231

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

Paragrafer: 222-223, 226, 230

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.


