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14 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
15 §. PROTOKOLLJUSTERING
16 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
17 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
18 §. NÄMNDER Utse uppbådsnämnd för 2015
19 §. NÄMNDER Val av medlem i direktionen för familjerådgivningen i

Jakobstadsregionen 2015-2016
20 §. NÄMNDER Utvärderingsgrupp för servicen inom social- och hälsovården
21 §. FÖRVALTNING Utse deltagare till förberedande för bildande av SOTE-

område i norra Finland
22 §. FULLMAKT Tf ekonomichefens rätt att teckna kommunens namn och

bankkonton
23 §. BOKSLUT 2014 Kreditförluster och kostnadsföring av utestående fordringar
24 §. BUDGET 2015 Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan
25 §. AVTAL Uppdatering av avtalet för ordnande av miljö- och

hälsoskyddet i Mellersta Österbotten
26 §. AVFALLSHANTERING Österbottens avfallsnämnd anhållan om utlåtande;

förslag till ändring av insamlingssystemet för hushållsavfall
27 §. AVFALLSHANTERING Österbottens avfallsnämnds anhållan om

utlåtande; förslag till nya avfallshanteringsföreskrifter
28 §. SKATTER Terjärv Ishall Ab - Terijärven Jäähalli Oy:s anhållan om

befrielse från fastighetsskatt
29 §. SKATTER Terjärv Ishall Ab - Teerjärven Jäähalli Oy:s förslag om 0 %

fastighetsskatt för idrottsanläggningar i aktiebolags ägo
30 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; nämndernas föredragnings-

listor på internet
31 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; bevakning av Kronobys

intressen gällande Samkommunen Kvarnen
32 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; protokoll på internet
33 §. UTLÅTANDE Pöyry Finland Oy:s anhållan om utlåtande; Karlebynejdens

plan för vattentjänster
34 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för Sandbacka vårdcenter, skede 3
35 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
36 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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14 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 28 januari 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och kommunfullmäktige

BESLUT:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
____________
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15 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Susanne Hongell att justera protokollet.
Protokollet justeras den 4 februari 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Elisabeth Hagström och Susanne Hongell till protokolljuste-
rare.
____________
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16 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
_____________
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17 §. 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:

- tekniska nämnden, 21.1.2015

KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 4/2015

18 §. NÄMNDER Utse uppbådsnämnd för 2015

Avdelningssekreteraren:

Österbottens regionalbyrå meddelar att uppbåd detta år förrättas i Kronoby Kommungård
måndagen den 12 oktober med början kl. 9.00. Österbottens regionalbyrå önskar också att
kommunen utser en ledamot och en suppleant till uppbådet för år 2015 samt att kommunen
bjuder på kaffe eller någon saltbit åt de närvarande vid uppbådet. Ledamoten och ersättaren
bör, så vitt möjligt, ha kännedom om de förhållanden som råder under beväringstjänstgö-
ringstiden och själva ha avtjänat sin värnplikt.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en medlem och en ersättare till uppbådet 2015.
Kommunen bjuder på kaffe och saltbit åt de närvarande vid uppbådstillfället

BESLUT:

Kommunstyrelsen utser Hans-Erik Lindgren till medlem och Sixten Dalvik till ersättare
till uppbådet 2015. Kommunen bjuder på kaffe och saltbit åt de närvarande vid upp-
bådstillfället.
____________
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Dnr: KST 21/2015

19 §. NÄMNDER Val av medlem i direktionen för familjerådgivningen i Jakobstads-
regionen 2015-2016

Avdelningssekreteraren:

Kommunen och kyrkliga samfälligheten har 2001 godkänt ett avtal om familjerådgivningsar-
bete, som Pedersörenejdens kyrkliga samfälligheter upprätthåller för verksamhetsområdet i
Pedersöre prosteri.
Verksamheten vid familjerådgivningen i Jakobstadsregionen leds av en direktion med åtta
medlemmar och personliga ersättare, vilka väljs för två år i sänder.
Familjerådgivningen uppmanar de kommunala och kyrkliga förtroendeorganen att utse sina
representanter till direktionen för 2015-2016, så att fullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga
samfällighet kan tillsätta direktionen.
En medlem och suppleant skall utses av Kronoby kommun och kyrkliga samfälligheten. Re-
presentanterna för kommunerna skall vara medlemmar i en evangelisk-luthersk församling
som finns på kommunens område.
Samfälligheten och kommunen har turvis nominerat ordinarie medlem och ersättare. Inkom-
mande mandatperiod bör kyrkliga samfälligheten föreslå ersättare och kommunen medlem.
Ann-Marie Granholm har under åren 2013-2014 varit ersättare i direktionen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser medlem i direktionen för familjerådgivningen i Jakobstadsregionen
för åren 2015-2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt Ann-Marie Granholm till medlem i direktionen för
familjerådgivningen i Jakobstadsregionen för åren 2015-2016.
____________
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Dnr: KST 26/2015

20 §. NÄMNDER Utvärderingsgrupp för servicen inom social- och hälsovården

Avdelningssekreteraren:

Enligt § 3 i Kronoby kommuns förvaltningsstadga utser fullmäktige bland sina medlemmar en
utvärderingsgrupp med 9 medlemmar varav 2 bör ingå i social- och hälsovårdsnämnden.
Denna arbetsgrupp avger utlåtande om servicens innehåll och omfattning inom samarbets-
området.

Under diskussionen i kommunfullmäktige 28.2.2013 § 48 konstaterades att om styrelsen bil-
dar stommen i utvärderingsgruppen och mandattiden fastställs till två år, skulle kontinuitet
finnas, beredningen fungera och information fås till och med på varje styrelsemöte om behov
finns. Kommunfullmäktige valde följande medlemmar till utvärderingsgruppen för åren 2013-
2014:
Bernt Storbacka, Liane Byggmästar, Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka, Seppo Filppula, Eli-
sabeth Hagström, Susanne Hongell, Bengt-Johan Skullbacka samt Stefan Högnabba.
Styrelseledamot Bertel Riippa har rätt att närvara vid gruppens möten.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att en utvärderingsgrupp för servicen inom social- och hälsovården 2015-2016 ut-

ses.

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår
att fullmäktige utser den nya styrelsen som utvärderingsgrupp för servicen

inom social- och hälsovården 2015-2016.
____________
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Dnr: KST 102/2014

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

Kst 19.1.2015 § 9:
Kommundirektören:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt vid sitt senaste möte Stefan Högnabba, Sixten Dalvik och
Tapani Myllymäki att representera Kronoby kommun vid föreberedande möte 5.2 i Uleåborg
för bildande av det norra social- och hälsovårdsområdet.

Kst 2.2:
Då Tapani Myllymäki meddelat förhinder att delta i ovannämnda möte bör kommunstyrelsen
utse ny deltagare i hans ställe.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en ersättare för Tapani Myllymäki att tillsammans med Stefan Hög-
nabba och Sixten Dalvik att representera kommunen vid föreberedande möte för bildande av
det norra social- och hälsovårdsområdet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att ingen ersättare utses.
____________
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Dnr: KST 13/2015

22 §. FULLMAKT Tf ekonomichefens rätt att teckna kommunens namn och bankkonton

Avdelningssekreteraren:

Rätt att teckna kommunens bankkonton har för närvarande kommundirektören, ekonomiche-
fen, bokföraren Anna-Maria Forss och kanslisten Carita Hellström. Då Carola Stolpe-
Fagernäs utsetts till t.f. ekonomichef för tiden 28.1 - 11.12.2015 borde hon beviljas teck-
ningsrätt för samma tid.

KD:S FÖRSLAG.

Kommunstyrelsen berättigar vikarierande ekonomichef Carola Stolpe-Fagernäs rätt att under
tiden 28.1 - 11.12.2015 kontrasignera kommunens expeditioner och skrivelser samt teckna
kommunens nedannämnda bankkonton:

Kronoby Andelsbank FI18 5553 0310 0058 55
Kronoby Andelsbank (Nedervetil) FI98 5553 1710 0003 71
Karleby Andelsbank (Terjärv) FI57 5163 4020 0101 32
Nordea (Karleby) FI84 2011 1800 1100 59
Sampo Bank FI23 8000 1300 7310 65
Svenska Handelsbanken FI08 3131 3001 0247 02.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omfatta förslaget.
____________
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Dnr: KST 19/2015

23 §. BOKSLUT 2014 Kreditförluster och kostnadsföring av utestående fordringar

Tf. ekonomichefen:

Det verkliga bokslutarbetet för år 2014 har inletts och därför granskas nu vilka poster som
borde föras som kostnadsföringar och kreditförluster i bokslutet. I vår kommun har under ett
antal år tillämpats samma praxis som i affärsbokföringen, så att utestående fordringar som är
äldre än ett år inte mera kvarstår i balansen som fordran. I bokslutet för år 2014 föreslås att
de fordringar som är utestående per 31.12.2013 antingen kostnadsförs eller beaktas som
kreditförlust beroende på omständigheterna.
De inkomster, som inflyter för kostnadsförda fordringar, bokförs det år de inflyter inom det
kostnadsställe där inkomsten ursprungligen uppkommit. Inkomster från kostnadsförda ford-
ringar varierar från år till år. De kostnadsförda posterna krävs i sedvanlig ordning och sänds
för indrivning eller utmätning.
Som Bilaga 1/23 § av 2.2.2015 finns en sammanställning över belopp som föreslås bli förda
som kostnadsföringar och kreditförluster.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner att de i bilagan antecknade beloppen antingen förs som kost-
nadsföring eller kreditförlust för år 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________
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Dnr: KST 7/2015

24 §. BUDGET 2015 Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan

Tf ekonomichefen:

Kommunfullmäktige godkände 18.12.2014 § 68 kommunens budget för år 2015, i vilken
kommunstyrelsen för uppgiftsområdet Allmän administration och näringsliv tilldelades ett
nettoutgiftsanslag på 1 188 920 €. Dispositionsplanen för dessa uppgiftsområden har upp-
gjorts enligt tidigare principer. Huvudregeln för driftsbudgetens bindning gentemot kommun-
fullmäktige är netto på nämndnivå. Detta innebär att nämnderna, liksom också kommunsty-
relsen, fritt får disponera utgifts- och inkomstanslaget mellan sina uppgiftsområden som de
själva anser mest ändamålsenligt, men nettoanslaget får inte överskridas på nämndnivå.
Gällande nettoanslaget för Flyktingmottagning, Social- och hälsovård samt Landsbygd är
bindningen ett undantag. Trots att uppgiftsområdena underlyder kommunstyrelsen är dess
bindning fristående från kommunstyrelsens nettoanslag.
Förslag till dispositionsplan överensstämmande med beviljat nettoanslag för kommunstyrel-
sens uppgiftsområde Allmän administration och näringsliv har gjorts och finns som bilaga,
Bilaga 1/24 § av 2.2.2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner 2015 års dispositionsplan för uppgiftsområdet Allmän administ-
ration och näringsliv.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt omdisponera medel enligt följande:
- 7 000 € flyttas från konto 4980 Övriga kostnader till konto 4749 Övriga understöd till

sammanslutningar
- 4 000 € flyttas från kostnadsstället för allmän administration och näringsliv till

kostnadsstället för marknadsföringsgruppen.
Till övriga delar godkände kommunstyrelsen 2015 års dispositionsplan för uppgifts-
området Allmän administration och näringsliv.
____________
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Dnr: KST 169/2014

25 §. AVTAL Uppdatering av avtalet för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i Mellersta
Österbotten

Miljönämnden 4.11.2014, 55 §
Avtalet för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten trädde i kraft
1.1.2010. P.g.a. ändringar i lagstiftningen är det skäl att granska avtalet. Med avtalet säkerställs att
miljö- och hälsoskyddet ordnas på det sätt som bestäms i lagen om samarbetsområden för miljö- och
hälsoskyddet (410/2009).
Miljöhälsovårdsnämnden i Karleby har 23.9.2014 godkänt ett förslag till uppdatering av avtalet. Stads-
styrelsen har 6.10.2014 beslutat att ge avtalet till stadsfullmäktige för godkännande samt att sända
avtalet till avtalskommunerna för behandling.
Ett fel i punkt 2 i avtalet har rättats under beredningen av ärendet till miljönämnden;
(410/2010)(410/2009). I punkt 13 kommer ordalydelsen ”Arbetsgruppen för utredning av matförgift-
ningar” ännu att uppdateras till ”Arbetsgruppen för utredning av epidemier”, enligt uppgift från Mellers-
ta Österbottens miljöhälsovård 23.10.2014.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:
Miljönämnden föreslår att det uppdaterade avtalet godkänns.

BESLUT:
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________

Ärendet fanns på kommunstyrelsens lista 10.11.2014 § 278, men drogs tillbaka.
Det uppdaterade avtalet, med nya ändringar utöver de som föreslagits tidigare i höst, har nu
sänts till kommunerna för godkännande. Miljösekreteraren har granskat avtalet och föreslår
att det godkänns i nuvarande form.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner det uppdaterade avtalet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 194/2014

26 §. AVFALLSHANTERING Österbottens avfallsnämnd anhållan om utlåtande; förslag
till ändring av insamlingssystemet för hushållsavfall

Avdelningssekreteraren:

Styrelsen för Ab Ekorosk Oy har gett Österbottens avfallsnämnd ett förslag om tagande av
ett principbeslut om att ändra insamlingen och behandlingen av hushållsavfallet från fastig-
heterna enligt en s.k. 2-kärlssystem. Med detta avses att bio- och energiavfallet insamlas på
fastigheterna i separata behållare och fraktionerna transporteras separat för behandling en-
dera i två-facks sopbilar med en sophämtning eller i sedvanliga sopbilar med skilda sop-
hämtningar.

Ab Ekorosk Oy:s förslag till ändring av insamlingssystem grundar sig på FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:s utredning av de framtida alternativen för behandling av bioavfall. Bakgrunden
till utredningen av alternativen är behovet att förnya den nuvarande optiska behandlingen av
hushållsavfallet som inte uppfyller kvalitetskraven som ställts. I utredningens kostnadsjämfö-
relse anges alternativet (VA-5) med särskild insamling energi- och bioavfall med egen förbe-
handling av bioavfallet och rötning av bioavfallet som köptjänst som det mest fördelaktiga
alternativet med de lägsta årliga totalkostnaderna. Ifall man inte vill övergå till särskild in-
samling av energi- och bioavfall, rekommenderas alternativ (VA-2) där man samlar in energi-
och bioavfall, sanerar den optiska sorteringen, förbehandlar bioavfallet i egen regi samt rötar
bioavfallet som köptjänst.
Miljönämnden ger sitt utlåtande vid möte 10.2.

Österbottens avfallsnämnd bereder medlemskommunerna möjlighet att ge utlåtande i ären-
det senast 13.2.2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen omfattar de principer som styrelsen för Ekorosk framfört och som också i
miljösekreterarens beredning noggrant redovisats men konstaterar att de praktiska lösning-
arna som Ekorosk inför bör vara ägnade att stöda den tilltro till källsortering och kostnadsef-
fektivitet inom hanteringen som utvecklats inom upptagningsområdet. Den kundinformation
som Ekorosk producerar bör i god tid förberedas innan reformen av insamlingssystemet för
hushållsavfall genomförs.

Under diskussionen inlämnar Elisabeth Hagström ett skiftligt motförslag, Bilaga 1/26 § av
2.2.2015, och föreslår att Kronoby inte godkänner förslaget till ändring av insamlingssystem
för hushållsavfall. Bertel Riippa stöder Hagströms förslag. Bengt-Johan Skullbacka meddelar
att han stöder kommundirektörens förslag.

Då diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröst-
ning bör verkställas. Hon förslår att den görs med namnupprop så att den som stöder kom-
mundirektörens förslag röstar "ja" och den som stöder Elisabeth Hagströms förslag röstar
"nej", vilket godkändes.

Vid omröstningen avgavs 5 ja-röster (Filppula, Hongell, Sandström, Skullbacka, Byggmästar)
och 3 nej-röster (Dalvik, Hagström, Riippa). 1 röst (Dahlbacka) lades ner.
Styrelsen beslöt enligt kommundirektörens förslag.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning godkänna kommundirektörens förslag.
____________
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Dnr: KST 195/2014

27 §. AVFALLSHANTERING Österbottens avfallsnämnds anhållan om utlåtande; förslag
till nya avfallshanteringsföreskrifter

Avdelningssekreteraren:

Österbottens avfallsnämnd har reviderat förslaget till nya avfallshanteringsföreskrifter och ber
om kommunernas utlåtande. Paragraferna som gäller förslag om ändring av insamlingssy-
stemet för hushållsavfall har tagits bort från förslaget till föreskrifter.

De nuvarande föreskrifterna baserar sig på Kommunförbundets modell från 1994 och försla-
get till nya föreskrifter på Kommunförbundets modell från 2014. De nuvarande avfallshanter-
ingsbestämmelserna finns tillgängliga under adressen www.ekoso.fi. Avsikten är att de för-
nyade bestämmelserna träder i kraft 1.3.2015.
Miljönämnden ger sitt utlåtande vid sammanträde 10.2.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen har inget att anmärka mot förslaget till avfallsföreskrifter som följer Kom-
munförbundets modellförslag från 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 173/2014

28 §. SKATTER Terjärv Ishall Ab - Teerijärven Jäähalli Oy:s anhållan om befrielse från
fastighetsskatt

Ekonomichefen:

Terjärv Ishall Ab – Teerijärven Jäähalli Oy har lämnat in en ansökan om återbetalning av
fastighetsskatten 2014. Eftersom skatteförvaltningen ändrat sin återanskaffningsvärdeberäk-
ning har Terjärv Ishall Ab fått förhöjd fastighetsskatt för år 2014 till 2 999,95 euro. Aktiebola-
gets verksamhet är enligt ansökan 100 % ideell och främjar ungdoms- och barnafostran i vårt
samhälle och motverkar utslagning. Av denna anledning vill bolaget att Kronoby kommunsty-
relse återbetalar fastighetsskatten på 2 999,95 euro som påförts bolaget för år 2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avslår anhållan, men köper en annonsplats i Terjärv Ishall för motsvaran-
de belopp.

BESLUT:

Efter diskussion beslöt kommunstyrelsen avslå anhållan, men köper en annonsplats i
Terjärv Ishall Ab - Teerijärven Jäähalli Oy för 2 000 €.
____________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2.2.2015

Sida
2/39

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

10.2.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 174/2014

29 §. SKATTER Terjärv Ishall Ab - Teerjärven Jäähalli Oy:s förslag om 0 % fastighets-
skatt för idrottsanläggningar i aktiebolags ägo

Ekonomichefen:

Terjärv Ishall Ab – Teerijärven Jäähalli Oy har lämnat in en anhållan om att Kronoby kom-
munfullmäktige för år 2015 och framöver fastslår fastighetsskatteprocenten för idrottsanlägg-
ningar i aktiebolags ägo till 0,00 %.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avslår anhållan. Kommunfullmäktige har 13.11.2014 § 60 beslutat att skat-
teprocentsatsen för allmännyttiga samfund år 2015 är 0,00 %, men det gäller inte aktiebolag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 192/2014

30 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; nämndernas föredragningslistor på internet

Avdelningssekreteraren:

Elisabeth Hagström inlämnade 22.12.2014 ett initiativ om att nämndernas kompletta före-
dragningslistor bör finnas på kommunens hemsida före nämndmöten från och med 1.1.2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kronoby kommuns hemsida kommer att uppdateras och nya tekniska lösningar ger möjlighe-
ter till nytt innehåll. Föredragningslistor kan då också publiceras enligt respektive nämnds
beslut.

BESLUT:

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att genast tillämpa principen om att publice-
ra föredragningslistor med bilagor på kommunens hemsida.
Initiativet är härmed besvarat.
____________
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Dnr: KST 190/2014

31 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; bevakning av Kronobys intressen gällande
Samkommunen Kvarnen

Avdelningssekreteraren:
Elisabet Hagström inlämnade 22.12.2014 ett initiativ till kommunstyrelsen att Kronoby aktivt
bör arbeta för att Kronoby kommun blir upprätthållare för åtminstone Karleby och Kronoby
gymnasier samt eventuellt Kronoby Folkhögskola Kvarnen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunala samarbetsnämnden kommer under våren 2015 att förhandla om lösningar för
utvecklingen av andra stadiets utbildningar. Kronoby kommuns strategi är att utveckla sam-
arbete på regional nivå enligt de riktlinjer gällande lagstiftning förutsätter och kommunfull-
mäktiges beslut fördjupat samarbete står fast.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
Initiativet är härmed besvarat.
____________
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Dnr: KST 191/2014

32 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; protokoll på internet

ICT-ansvarig:

I budgeten för år 2015 finns medel reserverade för en uppdatering av kommunens hemsida.
Målet är att få en helt ny sida och nytt uppdateringsverktyg. Ändringarna som nämns i initiati-
vet kommer att beaktas i samband med planeringen av den nya sidan.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att ovannämnda redogörelse antecknas som svar på Elisa-
beth Hagströms initiativ.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.
Initiativet är härmed besvarat.
____________
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Dnr: KST 193/2014

33 §. UTLÅTANDE Pöyry Finland Oy:s anhållan om utlåtande; Karlebynejdens plan för
vattentjänster

Avdelningssekreteraren:

Styrgruppen för en regional vattenförsörjningsplan har under ledning av NTM-centralen ut-
arbetat en plan för tryggande av vattenförsörjningen i Karlebynejden. Planen gäller Karleby
och Kannus stad samt kommunerna i Lestijokidalen, Lestijärvi, Toholampi, samt Himango
som numera hör till Kalajoki. Pöyry Finland Oy har fungerat som konsult.
Begäran om utlåtande har sänts både till Kronoby kommun och Kronoby Vatten och Avlopp
Ab. Kronoby deltog i den regionala vattenförsörjningsplan som under ledning av NTM-
centralen färdigställdes 2009 och omfattade området från Nykarleby till Karleby (Lohteå).

KD:S FÖRSLAG:

Den aktuella planen berör inte Kronoby kommun direkt men det är positivt att Karleby stad
får sin tillgång av grundvatten tryggat med en transportledning från Karhinkangas i Lohteå.
Avloppsvattnet från Himango kommer att ledas till avloppsreningsverket I Kalajoki. Kommu-
nen påpekar att de förbindelseledningar med Karleby stad som framgår av den regionala
planen 2009 och Kronobys egen utvecklingsplan fortfarande är aktuella.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.
____________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2.2.2015

Sida
2/44

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

10.2.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 28/2015

34 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för Sandbacka vårdcenter, skede 3

Tekniska chefen:

I årets investeringsbudget finns ett anslag på 400.000 € för den fortsatta saneringen av
Sandbacka Vårdcenter, skede 3. Byggnadskommittén har 1.12.2014 godkänt ritningarna
och handlingarna för projektet samt fastställt datum för utsändande av entreprenadanbuds-
förfrågan. Skede 3 omfattar den sk bäddavdelningen som har en våningsyta på 635 m2.
Planeringen har handhafts av samma planerare som planerade skede 1 och 2. Arkitektplane-
ringen och konstruktionsplaneringen har handhafts av Ing. byrå BJ Häggblom. El-
planeringen har utförts av HG-Konsult Ab och VVS planeringen av Polypoint Oy.
Projekttidtabell utgår ifrån att arbetet kommer igång så fort som möjligt när besvärstiden ut-
gått och att saneringen borde vara klar till slutet av juli.

Projektet har utannonserats på Hilma enligt sk begränsat anbudsförfarande 3-19.12 .2014.
Anbudshandlingarna utsändes vecka 52 och v 1 och anbuden skall vara inlämnade till
26.1.2015 kl 16.00 .
Anbuden öppnades och protokollfördes tisdagen den 27.1 kl 9.15. Se Bilaga 1/34 § av
2.2.2015 öppningsprotokoll.

På basen av erhållna anbud föreslår tekniska chefen att förmånligaste anbud väljs och att
kontrakt uppgörs efter att handlingarna genomgåtts med entreprenörerna och besvärstiden
utgått.

Förmånligaste anbud:

Byggnads entreprenad WL Trecon Öb 270.241 €
El entreprenad ACU Electro 43.975 €
Rör entreprenad FVM Service 31.407 €
Ventilations entreprenad Ab G.Koskela Oy 8.400 €

Totalt 354.023 € ( moms 0 % )

De förmånligaste anbuden består av samma entreprenörer som också utfört sanerings ske-
de 1 och 2.

I anbudsförfrågan ingick inte syrgas anläggning iom att planeringen ej till den delen har fast-
ställts.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer entreprenörer enligt tekniska chefens förslag.

Susanne Hongell och Hans Sandström anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under
behandlingen av denna paragraf.
Eftersom Susanne Hongell är en av mötets protokolljusterare, beslöt styrelsen justera para-
grafen på mötet.



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
2.2.2015

Sida
2/45

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

10.2.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.
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35 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Organisationskommittén för landskapsstafetten i Kronoby 2016, 20.10 och

1.12.2014
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen 19.12.2014 och 15.1.2015
- Social- och hälsovårdsnämnden, Karleby stad 14.1.2015
- Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, 26.1.2015

b) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för december 2014;
sammanlagt 196 personer eller 6,3 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete,
av dessa var 25 personer under 25 år och 80 personer över 50 år, 37 personer hade
varit utan arbete över ett år, 23 personer var placerade med olika åtgärder och 10 ar-
betsplatser var lediga. I förhållande till november har antalet arbetslösa ökat med 32
personer. I Jakobstadsregionen var arbetslösheten 7,3 % och i hela landet 13,9 %.

c) Stefan Högnabba informerade om
- MÖCS samkommunstyrelses sammanträde 26.1.2015 och
- social- och hälsovårdsnämndens svenska sektions sammanträde 27.1.2015

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom.

BESLUT:

Ärendena antecknades.
____________
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36 §. 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: 20, 24-27, 30-33

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

Paragrafer 18-19, 21-23, 28-29, 34

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: 18-19, 21-23, 28-29, 34

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.


