
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
22.12.2014

Nr
23/2014

Sida
23/435

Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 – 17.45

Sammanträdesplats Kommungården

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
Strandvall, Göran
Djupsjöbacka, Michael
Kjellman, Pamela

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
kommundirektör
ekonomichef

Paragrafer: 311 - 322 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Pamela Kjellman

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 30 december 2014

Sixten Dalvik Hans Sandström

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 30 december 2014

Pamela Kjellman, ekonomichef



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

17.12.2014

Sida

23/436

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 30 december 2014
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Pamela Kjellman, ekonomichef

Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

311 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
312 §. PROTOKOLLJUSTERARE
313 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
314 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
315 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
316 §. SEMESTER Fastställa kommundirektörens semester
317 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; "Våga tala svenska"
318 §. BUDGETEN 2014 Budgetrapport 1.1 - 30.11.2014
319 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
320 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; bevakning av Samkommunen

Kvarnens intressen som upprätthållare av andra stadiet
321 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; skild föredragningslista – protokollsida

läggs till kommunens hemsida
322 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; nämnders kompletta

föredragningslistor på internet



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/437

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

311 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 17 december 2014 och tillställts samtliga
medlemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/438

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

312 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kanslisekreteraren:

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Hans Sandström att justera protokollet den 30
december 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/439

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

313 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Elisabeth Hagström meddelade att hon inlämnar tre initiativ under § 320-322.

I övrigt godkände kommunstyrelsen föredragningslistan i föreliggande form.
_______



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/440

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

314 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Kanslisekreteraren:

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

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

Avskrifter av protokoll från följande möte har tillställts kommunstyrelsen:

- finska skolsektionen, 4.12.2014
- svenska skolsektionen, 4.12.2014
- bildningsnämnden, 4.12.2014
- tekniska nämnden, 10.12.2014
- miljönämnden, 16.12.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/441

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

315 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Avdelningssekreteraren:

Kommunfullmäktiges möte hölls 18.12.2014.

KD:S FÖRSLAG:

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

a) FASTIGHETER Köp av markområde vid Ringvägen; Terjärv centrum, Folke Sandvik
- meddelas säljaren, köpesumman erläggs sedan beslutet vunnit laga kraft

b) FASTIGHETER Köp av markområde vid Ringvägen; Terjärv centrum; Guy Sandvik
- meddelas säljaren, köpesumman erläggs sedan beslutet vunnit laga kraft

c) BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Godkänna budget och ekonomiplan
- budgeten distribueras i sedvanlig ordning. Verkställighetsdirektiven behandlas senare
som en skild fråga

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/442

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 187/2014

316 §. 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
blev beviljad semester för kvalifikationsåret 1.4.2013-31.3.2014 att tas ut 1.7 - 1.8.2014 (24
dagar).

Han anhåller nu om semester 22.12.2014 - 2.1.2015 (6 dagar).

ORDF.:S FÖRSLAG:

Kommundirektören beviljas semester 22.12.2014 - 2.1.2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/443

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 152/2014

317 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; "Våga tala svenska"

Kst 13.10.2014 247 §
Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ till att uppmuntra personalen vid serviceenheter i Karleby att
våga tala svenska.
BESLUT:
Ärendet skickades för beredning och verkställighet till social- och hälsovårdsnämnden i Karleby,
svenska sektionen.

___________________

Kst 22.12.2014
kommunsekreteraren:

Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har inlämnat svar på Elisabeth Hagströms
initiativ till att uppmuntra personalen vid serviceenheter i Karleby att våga tala svenska på
kundnivå.

I svenska sektionens svar nämndes att den beslöt att färdighet att tala svenska bör beaktas
vid rekrytering av personal, speciellt inom avdelningsvård och vid läkarmottagningarna.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar svenska sektionens svar för kännedom, skickar det till Elisabeth
Hagström som svar på hennes initiativ och beaktar initiativet som slutbehandlat.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/444

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 188/2014

318 §. BUDGETEN 2014 Budgetrapport 1.1 - 30.11.2014

Ekonomichefen:

Resultatet för 1.1–30.11.2014 visar -309 000 € efter beaktade korrektivposter, Bilaga 1/318 §
av 22.12.2014 till föredragningslistan. Driftsinkomsterna har influtit till 98,4 % och driftsutgif-
terna har utnyttjats till 89,9 %, vilket resulterar i att nettoförbrukningen blir 89,2 % eller en
totalunderskridning av budgeten med 993 000 €. I relation till årsförbrukningen bör nettoför-
brukningen för 11 månader uppgå till högst 91,67 %.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för tiden 1.1–30.11.2014 för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/445

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

319 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kanslisekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Kommundirektörens, kommunsekreterarens och ekonomichefens beslutsförteck-
ningar för andra halvåret 2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom.

BESLUT:

Ärendena antecknades.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/446

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 190/2014

320 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; bevakning av Samkommunen Kvar-
nens intressen som upprätthållare av andra stadiet

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ om att Kronoby kommun ska bevaka Samkommu-
nen Kvarnens intressen vid möte 15 januari 2015 gällande frågan om upprätthållare av andra
stadiet, Bilaga 1/320 § av 22.12.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen överför ärendet för beredning.
______










benita.frojdo
Bifogad fil
Bilaga 1 320 322 22 12 14.pdf



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/447

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 191/2014

321 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; skild föredragningslista – protokollsi-
da läggs till kommunens hemsida

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ om att en skild föredragningslista – protokollsida
läggs till kommunens hemsida under flippen Förvaltning och beslut, Bilaga 1/321 § av
22.12.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen överför ärendet för beredning.
_______










benita.frojdo
Bifogad fil
Bilaga 1 320 322 22 12 14.pdf



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/448

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 192/2014

322 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; nämnders kompletta föredragnings-
listor på internet

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ om att nämnders kompletta föredragningslistor bör
vara på kommunens hemsida före nämndmöten från och med 1.1.2015, Bilaga 1/322 § av
22.12.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen överför ärendet för beredning.
_______










benita.frojdo
Bifogad fil
Bilaga 1 320 322 22 12 14.pdf



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/449

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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: 311-315, 317-322

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

Paragrafer 316

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: 316

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.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.12.2014

Sida
23/450

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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.


