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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 14 januari 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige

BESLUT:

Ordföranden öppnade sammanträdet och förklarade det lagenligt sammankallat och
kommunstyrelsen beslutför.
__________
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2 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Mikaela Dahlbacka och Seppo Filppula att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 21 januari 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Mikaela Dahlbacka och Seppo Filppula till protokolljusterare.
____________
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3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreslagen form.
____________
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Dnr: KST 1/2015

4 §. KOMMUNSTYRELSEN Val av kommunstyrelse 2015-2016

Avdelningssekreteraren:

Enligt kommunallagens 17 § är kommunens organ förutom kommunfullmäktige kommunsty-
relsen, nämnder och direktioner, deras sektioner samt kommittéer.
I förvaltningsstadgan för Kronoby kommun § 8 anges att kommunstyrelsen har 9 medlemmar
och lika många personliga ersättare. Minst 1/3 av kommunstyrelsens medlemmar och
ersättare väljs bland fullmäktigeledamöter. Mandatperioden är två (2) år.
Kommunstyrelsens presidium består av ordförande och två (2) vice ordförande vilka väljs bland
ordinarie medlemmar i fullmäktige.
Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 mom. 2 (206/95).

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer 9 medlemmar med personliga ersättare i

kommunstyrelsen för mandattiden 2015 - 2016 samt
att kommunfullmäktige utser ordförande, första vice ordförande och andra vice

ordförande för samma tid.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 2/2015

5 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ordförande och vice ordförande för åren 2015-2016

Avdelningssekreteraren:

Enligt kommunallagen 12 § väljer fullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och ett
behövligt antal vice ordföranden för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut
om en kortare mandattid. I kommunfullmäktiges arbetsordning § 1 stadgas att i fullmäktige
finns två (2) vice ordföranden. Inget stadgande finns om mandattiden. Den har sedan 1997
varit två år.
Valet sker vid samma förrättning så att till ordförande utses den som erhållit mest röster, till I
vice ordförande den som erhållit det nästhögsta röstetalet och till II vice ordförande den som
därnäst erhållit de flesta rösterna. Vad som här är sagt om röster gäller jämförelsetal, då valet
förrättas som proportionellt val.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att mandattiden för fullmäktiges ordförande och vice ordföranden fastställs till två år

och
att kommunfullmäktige inom sig utser ordförande, samt I och II vice ordförande för

åren 2015-2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 3/2015

6 §. KOMMUNSTYRELSEN Preliminära sammanträdesdagar 2015

Avdelningssekreteraren:

Enligt förvaltningsstadgan för Kronoby kommun, godkänd 13.12.2012 § 70 håller varje organ
sina sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som de beslutar. Sammanträde kan
också hållas om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av medlem-
marna gör en framställning om detta till ordföranden. Kallelsen skickas på det sätt kommun-
styrelsen besluter.
Kommunstyrelsen har under de senaste åren hållit sina ordinarie sammanträden vanligen
första och tredje måndagen i månaden med början kl. 18.00. I fjol hölls 23 sammanträden.
Kallelsen till kommunstyrelsens medlemmar har under de senaste åren distribuerats per post
så att medlemmarna fått kallelsen och föredragningslistan på torsdagen veckan före mötet.
Föredragningslistan har även sänts som e-post samtidigt som den har postats på onsdagen.
Föredragningslistan finns även på kommunens webbplats i regel från samma dag som leda-
möterna får den. Föredragningslistan ersätts sedan av protokollet när det är klart och god-
känt av justerarna.

Förslag till sammanträdesdagar framgår av Bilaga 1/6 § av 19.1.2015. Av den framgår även
tidtabellen för fullmäktigemötena.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen håller under år 2015 ordinarie sammanträden vid de tidpunkter som framgår
av bilagan, så att sammanträdena börjar klockan 18.00. Ordinarie sammanträdesplats är
Kommungården.
Kommunstyrelsens protokoll hålls framlagda till allmänt påseende i Kommungården tisdagen
den åttonde dagen efter respektive sammanträde. Kopior av de justerade protokollen
publiceras på kommunens webbplats.
Meddelande om kommunstyrelsens sammanträden under året uppsätts på kommunens
officiella anslagstavla och på webbplatsen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________
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Dnr: KST 36/2014

7 §. FÖRVALTNING Kommunstrukturutredning; Jakobstadsregionen

Kommundirektören:

Den kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, som representerar kommunerna
Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby har tillsammans med Evijärvi kom-
mun under år 2014 utfört en kommunstrukturutredning i enlighet med gällande kommunstruk-
turlagstiftning.

Kommunstrukturutredarna har i det första skedet som slutfördes under år 2014 utrett förut-
sättningarna för kommunsamgång men också utrett alternativ för fördjupat samarbete. Efter
den första fasen har kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommuner att ta ställning
till huruvida man godkänner det förslag till sammanslagningsavtal som presenteras eller om
man omfattar de förslag till fördjupat samarbete som också finns som reslutat av kommun-
strukturutredningen.

Kommunstrukturutredningen har i huvudsak utförts inom 5 arbetsgrupper där varje kommun
har representerats av två personer, som regel en förtroendevald och en tjänsteman. Arbets-
grupperna har behandlat följande teman; 1. Vision och demokrati 2. Ekonomi, förvaltning
3.Markanvändning, boende, trafik 4. Social- och hälsovårdstjänster 5. bildnings- och under-
visningstjänster.

Då utredningen har omfattat 6 kommuner och 5 arbetsgrupper, förutom styrgruppen som har
utgjorts av samarbetsnämnden utökat med Evijärvi kommun, har i utredningen deltagit ca
100 personer. Dessutom har öppna seminarier och möten ordnats under året. Utredningen
har varit omfattande och har engagerat en stor andel av de förtroendevalda. Under utred-
ningsarbetet har också informerats via sociala medier om utredningsarbetets resultat.

Arbetsgruppernas material har behandlats i styrgruppen. Styrgruppen har dessutom anlitat
en utomstående expert, Perlacon Oy, för att presentera en ekonomisk analys av de delta-
gande kommunernas ekonomiska situation. Analysen tillställs samtliga fullmäktigeledamöter i
samband med behandlingen av denna paragraf.

Utredningsarbetet har i stor omfattning försvårats av att statsmaktens beslut om reformen
inom social- och hälsovården under år 2014 har fördröjts. Denna sektor står för över hälften
av kommunernas verksamhet. De deltagande kommunerna har dessutom ingått i tre olika
sjukvårdsdistrikt. Detta har bidragit till att det finns funktionella olikheter inom denna sektor
som inte kan lösas regionalt.

Den ekonomiska analysen av de deltagande kommunerna ger vid handen att ingen av kom-
munerna är i en sådan ekonomisk situation att en kommunsammanslagning skulle vara det
enda alternativet, men också det att ingen av kommunerna är ekonomiskt så stark att den
skull förmå lösa andra kommuners ekonomiska problem. Den ekonomiska analysen visar
också att en mekanisk sammanslagning av de 6 kommunerna inte skulle skapa en ny kom-
mun med starkare ekonomi. Resultatet av den ekonomiska analysen är att samtliga kommu-
ner har för starkt ökande driftsnettoutgifter och kommunerna framtid i alla bemärkelser är helt
beroende av att driftsnettoutgifternas ökning kan hanteras i en framtid där alla möts av mins-
kande statsbidrag och svagare ökning av skatteinkomster.
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Samarbetsnämnden, utökad med Evijärvi kommun, har i egenskap av styrgrupp tagit del av
arbetsgruppernas resultat, den utomstående ekonomiska expertens analys och på basen av
detta material uppgjort ett utkast till sammanslagningsavtal. Styrgruppen beslöt vid sitt möte
8.12. 2014 att tillställa de deltagande kommunernas kommunfullmäktige utkastet till sam-
manslagningsavtalet och ombe dem att ta ställning till följande tre alternativ;

1. Kommunfullmäktige godkänner sammanslagningsavtalet
2. Kommunfullmäktige förkastar sammanslagningsavtalet
3. Kommunfullmäktige godkänner sammanslagningsavtalet och att det utgör

grunden för fortsatta förhandlingar vars syfte är en kommunsammanslag-
ning

KD:S FÖRSLAG:

På basen av utförd utredning, kommunfullmäktiges tidigare strategiska beslut samt den eko-
nomiska analys som uppgjorts, föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige förkastar sammanslagningsavtalet och
att det kommunala samarbetet fördjupas och utvecklas enligt de riktlinjer som utar-

betats i arbetsgrupperna och som omfattats av samarbetsnämnden, Bilaga 2/7
§ av 19.1.2015 till föredragningslistan, med målsättningen att stärka kommu-
nernas ekonomiska verksamhetsförutsättning, den kommunala basservicen och
regionens dragningskraft.

Beslutet meddelas Finansministeriet och de deltagande kommunerna.

BESLUT:

På basen av utförd utredning, kommunfullmäktiges tidigare strategiska beslut samt
den ekonomiska analys som uppgjorts, föreslår kommunstyrelsen för kommunfull-
mäktige
att kommunfullmäktige förkastar sammanslagningsavtalet och
att det kommunala samarbetet fördjupas och utvecklas enligt de riktlinjer

som utarbetats i arbetsgrupperna och som omfattats av samarbetsnämn-
den med målsättningen att stärka kommunernas ekonomiska verksam-
hetsförutsättning, den kommunala basservicen och regionens dragnings-
kraft.

Beslutet meddelas Finansministeriet och de deltagande kommunerna.
____________
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Dnr: KST 16/2014

8 §. FÖRVALTNING Kommunstrukturutredning; Karlebyregionen

Kommundirektören:

Karleby stad tog under år 2014 initiativ till en kommunstrukturutredning som omfattade land-
skapet mellersta Österbotten och Kronoby kommun. Samtliga kommunfullmäktige, förutom
Kannus, meddelade om sitt deltagande. Den nya kommunstrukturlagen (478/2013) förplikti-
gar kommunerna att utföra en utredning som klarlägger förutsättningarna för ändringar i
kommunstrukturen.

Karlebyregionens kommunstrukturutredning som bygger på den gällande kommunstruktur-
lagstiftningen har i den första delen som nu slutförts också tagit ställning till förutsättningarna
för fördjupat samarbete kommunerna emellan. Kommunstrukturutredningen har letts av en
styrgrupp som bestått av fullmäktige- och styrelseordföranden från respektive kommun kom-
pletterat med representanter för de politiska partier som inte är representerade bland ordfö-
randena. Ett arbetsutskott bestående av kommundirektörerna har förberett och gett vägled-
ning till de tre arbetsgrupper som utfört utredningar dvs. grupperna för bildning, teknisk servi-
ce och ekonomi och förvaltning. Arbetsutskottet fungerade också som arbetsgrupp för temat
dragningskraft, konkurrenskraft och ledarskap. Då vårdreformen under år 2014 inte till inne-
hållet varit känt har en sammanställning över det aktuella läget gjorts av ledande läkare Ilkka
Luoma som presenterat sin lägesrapport för styrningsgruppen.

För det egentliga utredningsarbetet har anlitats som utomstående expertorganisation, Fin-
nish Consulting Group (FCG), vars slutrapport tillställs samtliga fullmäktigeledamöter. Rap-
porten har också presenterats på ett seminarium i Kaustby 17.12.2014 och utredningens
material har under år 2014 presenterats i de sociala medierna. Totalt har ca 100 ledande
förtroendevalda och tjänstemän deltagit i utredningsarbetet.

Arbetsgruppernas material har behandlats i arbetsutskottet och till lämpliga delar innefattas
materialet i den slutrapport som gjorts av FCG. Experternas slutrapport innehåller en analys
över regionens befolkningsmässiga, ekonomiska och geografiska faktaunderlag. Där ingår
en kartläggning över serviceutbudet och personalsituationen i dagsläget samt prognoser för
utvecklingstrender. I expertarbetet har uppgörande av fyrfältsscheman över styrkor, svaghe-
ter, hot och möjligheter varit ett viktigt verktyg. En kartläggning över nuvarande samarbets-
former ingår också som en del av utredningen.

Den ekonomiska analysen av de deltagande kommunerna visar att en majoritet uppfyller 4
av 6 kriskommunkriterier. Om en mekanisk kommunsammanslagning genomförs skulle regi-
onen som helhet ändå uppfylla 4 av 6 kriterier. Analysen ger vidare vid handen att inkomst-
basen i regionen ligger mycket under landets medeltal, att skattesatsen är mera än en halv
procent över landets medeltal (förutom i Perho) och att skuldbördan som kriskriterium före-
kommer i en majoritet av kommunerna.

Analysen visar att ingen kommun ensam är så ekonomiskt bärkraftig att den förmår lösa al-
las problem men också att ingen kommun ensam är så svag att den inte med egna sparåt-
gärder kunde förbättra sin situation i ett utvecklat samarbete.
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KD:S FÖRSLAG:

På basen av utförd utredning (FCG), kommunfullmäktiges tidigare strategiska beslut samt
den ekonomiska analys som uppgjorts, föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige
att Kronoby kommun inte väljer att gå vidare i kommunstrukturutredningen fas II med

mål att uppnå sammanslagningar och
att det kommunala samarbetet fördjupas och utvecklas enligt de riktlinjer som utarbe-

tats i arbetsgrupperna och vilket som princip omfattats av styrgruppen (ss 51-54 i
FCG rapporten) med målsättningen att stärka kommunernas ekonomiska verksam-
hetsförutsättningar, den kommunala basservicen och regionens dragningskraft.

Beslutet meddelas Finansministeriet och de deltagande kommunerna.

BESLUT:

På basen av utförd utredning (FCG), kommunfullmäktiges tidigare strategiska beslut
samt den ekonomiska analys som uppgjorts, föreslår kommunstyrelsen för kommun-
fullmäktige
att Kronoby kommun inte väljer att gå vidare i kommunstrukturutredningen fas II

med mål att uppnå sammanslagningar och
att det kommunala samarbetet fördjupas och utvecklas enligt de riktlinjer som

utarbetats i arbetsgrupperna och vilket som princip omfattats av styrgruppen
med målsättningen att stärka kommunernas ekonomiska verksamhetsförut-
sättningar, den kommunala basservicen och regionens dragningskraft.

Beslutet meddelas Finansministeriet och de deltagande kommunerna.
____________
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Dnr: KST 102/2014

9 §. FÖRVALTNING Utse deltagare till förberedande för bildande av SOTE-område i
norra Finland

Kommundirektören:

Kommunstyrelsen beslöt 30.6.2014 § 182 utse Stefan Högnabba med Liane Byggmästar
som ersättare, Sixten Dalvik med Seppo Filppula som ersättare och Michael Djupsjöbacka
med Inger Bjon som ersättare att representera Kronoby kommun vid förberedande möte för
SOTE-reformen 12.8.2014 i Uleåborg.
Kommunstyrelsen beslöt även, att deltagarna bör uppmärksamma ERVA-området på beho-
vet av svenskspråkig service i Kronoby och Karleby.

Regeringen överlämnade en proposition med förslag till lag om ordnandet av social- och häl-
sovården till riksdagen den 4 december 2014. Den nya servicestrukturen baserar sig på att
det finns fem social- och hälsovårdsområden och att de alla ordnar allmänna social- och häl-
sovårdstjänster. Det norra social- och hälsovårdsområdet bildas av totalt 68 kommuner i
Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Mellersta Österbotten.

Avsikten är att de nya social- och hälsovårdsområdena ska inleda sin verksamhet i början av
2016 och de samkommuner som ansvarar för produktionen av tjänster i början av 2017.

Norra Finlands delegation, som består av ledande förtroendevalda och landskapsdirektörer
från landskapen Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Mellersta Österbotten, beslöt
12.8.2014 på grundval av kommunernas mandat inbjuda kommunerna i området till ett
gemensamt kommunmöte torsdagen 5.2.2015 kl. 12.00 i Uleåborg, Madetoja-salen.

Syftet med kommunmötet är att inleda beredningen av samkommun för det norra social- och
hälsovårdsområdet samt att komma överens om innehåll och tillvägagångssätt. Dessutom
informerar bl.a. Päivi Sillanaukee, kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet, om inne-
hållet i lagen om ordnandet av social- och hälsovården och om läget i den nationella bered-
ningen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser 3 representanter att representera Kronoby kommun vid förberedan-
de möte för bildande av det norra social- och hälsovårdsområdet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt Stefan Högnabba, Sixten Dalvik och Tapani Mylly-
mäki att representera Kronoby kommun vid föreberedande möte för bildande av det
norra social- och hälsovårdsområdet.
____________
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Dnr: KST 138/2014

10 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Beredningsarbete med Karleby om produktionsområde
för Mellersta Österbotten

Kommundirektören:

I ett av Karleby stad sammankallat möte som hölls den 23 oktober 2014 utifrån ett av stads-
styrelsen fattat beslut om att inleda beredningen av ett produktionsområde i enlighet med
utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården deltog företrädare från 20 kommu-
ner. En kallelse hade skickats till 26 kommuner. Till mötet hade kallats de kommuner som
var beredda att delta i beredningsarbetet i enlighet med utkastet till lag om ordnandet av so-
cial- och hälsovården för att bilda ett gemensamt produktionsområde i området. Kommunsty-
relsen i Kronoby beslöt 13.10.2014 § 244 utse kommundirektören, Leena Furubacka, Sixten
Dalvik, Bengt-Johan Skullbacka, Stefan Högnabba, Liane Byggmästar och Elisabeth Hag-
ström att representera kommunen på mötet.

Syftet med mötet var att komma överens om ledningsmodellen för beredningsarbetet, den
praktiska organiseringen av arbetet och beredningen av tidsplanen. Syftet var dessutom att
komma överens om beredningen av eventuella gemensamma synsätt i fråga om ärenden
som lyfts fram vid beredningen av ett social- och hälsovårdsområde.

Karleby stadsstyrelses ordförande, som var ordförande för mötet, föreslog att arbetet organi-
seras på följande sätt:

Ledningsgrupp:
Kommuner som deltar i arbetet

 en förtroendevald per kommun
 med undantag av Karleby, 5 + ordförande
 kommundirektörerna (kommun + samkommun)
 ordförandena för social- och hälsovårdsnämnderna eller de motsvarande organen
 ordföranden för landskapsstyrelsen och ordföranden för styrelsen för sjukvårdsdistrik-

tet.

De ärenden som förutsätter kommunen officiella beslut avgörs i kommunerna.

Arbetsutskott
 kommundirektörerna (ordf. Karleby)
 direktören för sjukvårdsdistriktet
 social- och hälsovårdsdirektörerna
 landskapsdirektören
 sakkunniga enligt behov
 ordföranden för ledningsgruppen (närvarorätt)
 styr i den inledande fasen beredningen av projektplanen.

Förslag till kommunerna
 Kommunen förbinder sig till beredningen av produktionsområdet i Mellersta Österbot-

ten. Produktionsområdet tillhandahåller kommuninvånarna tjänster utifrån ett så kallat
heltäckande produktionsansvar.

 Kommunen godkänner organiseringen av arbetet.
 Kommunen utser en företrädare till ledningsgruppen
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 Tidsfristen löper ut i slutet av 2014
 Efter att samarbetsavtalen blivit klara fattar kommunen slutgiltigt beslut om ett god-

kännande av avtalen.

Vid mötet fördes en livlig diskussion på basis av förslagen och man ansåg det viktigt att man
som en del av beredningen av produktionsområdet bereder samarbetet mellan social- och
hälsovårdsområden och samarbetet mellan produktionsområden i enlighet med lagutkastet.
Vid diskussionen föreslogs det att Karlebys förslag till kommunerna skickas till alla de kom-
muner som deltog i mötet.

Ordförande konstaterade att Karleby stad kommer att skicka ett förslag enl. ovan anförda till
de vid mötet närvarande kommunerna. Dessutom ansåg man att arbetsutskottet bör granska
det aktuella läget efter att regeringens proposition med förslag till lag har färdigställts.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en förtroendevald samt kommundirektören till ledningsgruppen för
arbetet med produktionsområdet för social- och hälsovården i Mellersta Österbotten.
Kommunen förbinder sig till beredningen av produktionsområdet i Mellersta Österbotten.
Produktionsområdet tillhandahåller kommuninvånarna tjänster utifrån ett så kallat heltäckan-
de produktionsansvar.
Kommunen godkänner organiseringen av arbetet.
Efter att samarbetsavtalen blivit klara fattar kommunen slutgiltigt beslut om ett godkännande
av avtalen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Stefan Högnabba och kommundirektören till ledningsgrup-
pen för arbetet med produktionsområdet för social- och hälsovården i Mellersta Ös-
terbotten.
Kommunen förbinder sig till beredningen av produktionsområdet i Mellersta Österbot-
ten. Produktionsområdet tillhandahåller kommuninvånarna tjänster utifrån ett så kallat
heltäckande produktionsansvar.
Kommunen godkänner organiseringen av arbetet.
Efter att samarbetsavtalen blivit klara fattar kommunen slutgiltigt beslut om ett god-
kännande av avtalen.
____________
Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.
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Dnr: KST 5/2015

11 §. BUDGETEN 2015 Verkställighetsdirektiv

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige godkände 18.12.2014 § 68 budgeten för år 2015. Kommunstyrelsen bör
förse den med verkställighetsdirektiv samt sända den till nämnderna och tjänsteinnehavar-
na/arbetstagarna, som skall följa den. Som Bilaga 1/11 § av 19.1.2015 finns förslag till verk-
ställighetsdirektiv.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner verkställighetsdirektiven för budgeten 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
__________
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12 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Avdelningssekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 8.12.2014
- Samkommunstyrelsen för Optima 17.12.2014
- arbetsplatsmöte, Skolcentrum 16.12.2014
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 16.12.2014
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden 16.12.2014
- arbetsplatsmöte, Kvarnbo daghem 22.12.2014

b) Miljönämnden har 16.12.2014 § 66 gett utlåtande om Österbottens välfärdsstrategi
2014-2017

c) Tukes´ beslut om beviljande av malmletningstillstånd inom Kaustby och Kronoby
kommuner

d) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för november 2014;
sammanlagt 164 personer eller 5,3 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete,
av dessa var 15 personer under 25 år och 74 personer över 50 år, 34 personer hade
varit utan arbete över ett år, 25 personer var placerade med olika åtgärder och 10 ar-
betsplatser var lediga. I förhållande till november föregående år har antalet arbetslö-
sa ökat med 28 personer. I Jakobstadsregionen var arbetslösheten 6,3 % och i hela
landet 12,5 %.

e) Skattestyrelsens beslut om att Södra Österbottens, Älvdalarnas, Mellersta Österbot-
tens och Österbottens skattebyråer från och med 1.1.2016 sammanslås till Västra
Finlands skattebyrå med huvudkontor i Vasa.

f) Kommunförbundets enkät om vårdreformen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom.

Kopior av kommunens svar på Kommunförbundets enkät om vårdreformen delades ut på
mötet.

BESLUT:

Ärendena antecknades.
____________
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13 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
_____________
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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: 4-8 , 11

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

Paragrafer 9-10

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: 9-10

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.


