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Ärendets
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Ärende

37 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
38 §. PROTOKOLLJUSTERING
39 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
40 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund
41 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
42 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
43 §. BOLAGSSTÄMMOR Val av kommunens representanter 2015
44 §. BOLAGSSTÄMMOR Direktiv för kommunens representanter
45 §. NÄMNDER Val av kommunstyrelsens representanter i

nämnderna 2015-2016
46 §. NÄMNDER Utse äldre råd 2015-2016
47 §. NÄMNDER Val av förvaltningsnämnd för Kronoby Blomsterfond 2015-2016
48 §. NÄMNDER Tillsätta valnämnder för riksdagsvalet 2015
49 §. NÄMNDER Tillsätta valbestyrelse för riksdagsvalet 2015
50 §. KOMMITTÉER Samarbetskommitté med Karleby 2015-2016
51 §. KOMMITTÉER Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
52 §. KOMMITTÉER Val av arbetsgivarrepresentanter i samarbetsorganet

2015-2016
53 §. KOMMITTÉER Tillsätta kommittéer
54 §. LÅN Upptagande av budgetlån
55 §. FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av kvotflyktingar 2015
56 §. PLANER Godkänna ändring av detaljplan vid Måsabackavägen,

Nedervetil centrum
57 §. PLANER Revidering av detaljplanen för Nedervetil centrum
58 §. SAMKOMMUNER Mellersta Österbottens förbund; anhållan om

utlåtande, förslag 4:e etapplandskapsplan
59 §. BUDGET 2015 Anhållan om att använda oförutsedda saneringsanslag;

Kommungården
60 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och initiativ väckta 2014

samt tidigare obesvarade motioner
61 §. INITIATIV Genomgång av initiativ väckta i styrelsen 2014
62 §. MOTION Peter Albäck; uppmaning till revisionsnämnden att granska

god förvaltningssed vid protokollskrivningen av fullmäktiges
paragraf 67

63 §. MOTION Peter Albäck; behov av utbildning för förtroendevalda och
tjänstemän

64 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
65 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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37 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 11 februari 2015 och tillställts samtliga
medlemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

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

Kommunstyrelsen utser Hans Sandström och Bengt-Johan Skullbacka att justera protokollet.
Protokollet justeras den 18 februari 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Hans Sandström och Bengt-Johan Skullbacka till protokoll-
justerare.
____________
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39 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tapani Myllymäki föreslår att § 62 dras bort från föredragningslistan eftersom paragrafen
behandlar en fullmäktigemotion som är riktad åt revisionsnämnden.
Förslaget vann inte understöd och förföll.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
____________
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40 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund

Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor.

KD:S FÖRSLAG:

Informationen antecknas för kännedom.

Kommundirektören informerade om bokslutet 2014, flyktingmottagning, flygfältet, kommun-
strukturutredningen och kommande utbildning för styrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande informerade om samarbetsnämndens möte 16.2.2015.

BESLUT:

Informationen antecknades för kännedom.
____________
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41 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Avdelningssekreteraren:

Kommunfullmäktiges möte hölls 5.2.2015.

KD:S FÖRSLAG:

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

a) KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ordförande och vice ordförande för åren 2015-2016
- delges de valda, Finlands kommunförbund, Österbottens förbund och Mellersta

Österbottens förbund

b) KOMMUNSTYRELSEN Val av kommunstyrelse 2015-2016
- delges de valda, Finlands kommunförbund, Österbottens förbund och Mellersta

Österbottens förbund

c) FÖRVALTNING Kommunstrukturutredning; Jakobstadsregionen
- delges finansministeriet och deltagande kommuner

d) FÖRVALTNING Kommunstrukturutredning; Karlebyregionen
- delges finansministeriet och deltagande kommuner

e) DELGIVNINGSÄRENDEN
- Peter Albäcks motion om utredning av god förvaltningssed vid protokollskrivningen

av § 67 i kommunfullmäktiges protokoll, överförs till centralkansliet för beredning

- Peter Albäcks motion om behovet av utbildning i mötesteknik, överförs till central
kansliet för beredning

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________
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42 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

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

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

Avskrifter av protokoll från följande möte har tillställts kommunstyrelsen:

- kultur- och fritidsnämnden 9.2.2015

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 9/2015

43 §. BOLAGSSTÄMMOR Val av kommunens representanter 2015

Avdelningssekreteraren:

Enligt kommunallagen § 23 bevakar styrelsen kommunens intresse samt företräder kommu-
nen och för kommunens talan, om inte annat bestämts i en instruktion. Kommundirektören
har rätt att uttala sig på kommunens vägnar (KomL § 24).
Kommunstyrelsen har årligen utsett representanter till de bolags- och andelsstämmor, i vilka
kommunen är aktie- och andelsägare. Ifall särskilda representanter inte utses är kommundi-
rektören företrädare enligt ovannämnda stadgande i § 24 KomL.
Förutom de bolags- och andelsstämmor, som representanter utsetts till tidigare, bör repre-
sentanter utses för nya bolag.
På en bolagsstämma kan inte kommunens röster fördelas på flera åsikter. Det är därför mo-
tiverat att utse endast en företrädare, men det kan vara motiverat att utse tillräckligt antal
ersättare.
Kommunallagen har bestämmelser om att kommunstyrelsen eller någon annan i en instruk-
tion förordnad kommunal myndighet vid behov ger dem som företräder kommunen i sam-
funds, institutioners och stiftelsers förvaltningsorgan anvisningar om hur kommunen skall
ställa sig till de frågor som behandlas. Dottersamfund till kommunen (där kommunen har
mera än 50 % av aktierna) är bolagen 1, 2, 5, 7, 8 och 34 intressesamfund (där kommunen
har 20 - 50 % av aktierna) är bolagen 6, 13, 14 och 26.

Kommunfullmäktige godkände 28.1.1999 koncerndirektiv. Behovet av anvisningar har ökat
genom ibruktagande av koncernbalansräkning vid tillämpningen av bokföringslagen i kom-
munal redovisning och genom de ändringar i aktiebolagslagen, som trädde i kraft 1.9.1997.
I budgeten 2015 sidan 24 finns under övriga villkor följande anteckning för andra bolag:
”Kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkastningskrav även för bolag i kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen har även för år 2015 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i
dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad
avkastning uppgår till 4 700 €.”
Kommunen har under 2014 inte gått med i nya aktiebolag.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en representant och ersättare till nedannämnda bolags- och
andelsstämmor för år 2015.
Till bolagen i p. 28, 29 och 33 utses dock ingen representant.
Kommunstyrelsen befullmäktigar Österbottens svenska producentförbund att företräda
kommunen i p. 31.

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab
2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp
3. Nedervetil vattenandelslag
4. Andelslaget Söderby Vatten
5. Fastighets Ab Båskgränd
6. Fastighets Ab Heimsjöliden
7. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus
8. Fastighets Ab Hembo
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9. Fastighets Ab Kronocentrum
10. Bostads Ab Lillåvägen
11. Bostads Ab Älvbrinken
12. Bostads Ab Langbacka
13. Fastighets Ab Sparbankshuset
14. Ab Kronoby Konstis Oy
15. Nikula Travbana Ab
16. Oy Abilita Ab
17. Ab Ekorosk Oy
18. Oy Telefooni Invest Ab
19. Andelslaget Viexpo
20. Oy Katternö Ab
21. Oy Perhonjoki Ab
22. Oy Herrfors Ab
23. Katternö Kraft Oy Ab
24. Katternö Kärnkraft Oy Ab
25. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag
26. Kronoby Energiandelslag
27. Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
28. Ab Det finlandssvenska kompetenscentrum inom det sociala området
29. Metsäliitto Osuuskunta
30. Kuntarahoitus OYJ
31. Lännen Tehtaat
32. Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab.
33. Guldkusten Ab
34. Kronoby Elverk Ab

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt följande representanter och ersättare i bolags- och
andelsstämmor för år 2015:

1) Kronoby Vatten och Avlopp Ab:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Seppo Filppula.

2) Ab Terjärv Vatten och Avlopp:
Peter Svartsjö, ersättare Stefan Högnabba.

3) Nedervetil vattenandelslag:
Carl-Johan Enroth, ersättare Sixten Dalvik.

4) Andelslaget Söderby Vatten:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Susanne Hongell.

5) Fastighets Ab Båskgränd:
Liane Byggmästar, ersättare Seppo Filppula.

6) Fastighets Ab Heimsjöliden:
Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Peter Svartsjö.
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7) Fastighets Ab Terjärv Veteranhus:
Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Peter Svartsjö.

8) Fastighets Ab Hembo:
Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte.

9 ) Fastighets Ab Kroncentrum:
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren.

10) Bostads Ab Lillåvägen:
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren.

11) Bostads Ab Älvbrinken:
Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte.

12) Bostads Ab Langbacka:
Peter Svartsjö, ersättare Inger Wistbacka.

13) Fastighets Ab Sparbankshuset:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Göran Strandvall.

14) Ab Kronoby Konstis Oy:
Inger Backman, ersättare Jan-Erik Hästö.

15) Nikula Travbana Ab
Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Stefan Högnabba.

16) Oy Abilita Ab:
Stefan Dahlvik, ersättare Elisabeth Hagström.

17) Ab Ekorosk Oy:
Helena Broända, ersättare Hans-Erik Lindgren.

18) Oy Telefooni Invest Ab:
Bernt Storbacka, ersättare Sixten Dalvik.

19) Andelslaget Viexpo:
Seppo Filppula, ersättare Susanne Hongell.

20) Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag:
Liane Byggmästar, ersättare Jan-Erik Hästö.

21) Kronoby Energiandelslag:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Mats Stenbäck.

22) Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia:
Anders Forsberg, ersättare Sixten Dalvik.

23) Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området:
Ingen representant utses.
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24) Metsäliitto Osuuskunta:
Ingen representant utses.

25) Kuntarahoitus OYJ:
Kommundirektören, ersättare Bernt Storbacka

26) Lännen Tehtaat:
Österbottens svenska producentförbund r.f. befullmäktigas utse företrädare.

27) Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab:
Kommundirektören, ersättare Sixten Dalvik.

28) Guldkusten Ab:
Ingen representant utses

29) Kronoby Elverk Ab:
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren.

_____________
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Dnr: KST 10/2015

44 §. BOLAGSSTÄMMOR Direktiv för kommunens representanter

Avdelningssekreteraren:

Kommunstyrelsen utsåg i föregående paragraf kommunens representanter till bolagsstäm-
mor. Som direktiv för val vid dessa bolagsstämmor, borde kommunstyrelsen nominera per-
soner för uppdrag till styrelsemedlemmar, revisorer och ersättare i de bolag som framgår
nedan. Jämställdhetsbestämmelserna bör iakttas.
I kommunens dotterbolag under punkterna 1-6 bör med anledning av en lagändring 2009
revisionen skötas av enbart yrkesrevisorer, vilket i vår kommun betyder BDO Audiator Ab,
med Anders Lidman som ansvarig revisor.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen nominerar de personer, som enligt kommunstyrelsen borde väljas till sty-
relsemedlemmar och ersättare för följande bolag:

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab
2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp
3. Fastighets Ab Båskgränd
4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus
5. Fastighets Ab Hembo
6. Kronoby Elverk Ab
7. Fastighets Ab Heimsjöliden
8. Fastighets Ab Sparbankshuset
9. Telefooni Invest Ab
10. Oy Katternö Ab och övriga bolag
11. Ab Ekorosk Oy
12. Ab Kronoby Konstis Oy
13. Näringscentralen Concordia Ab
14. Kronoby Energiandelslag
15. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag

BESLUT:

Kommunstyrelsen nominerade efter diskussion följande personer till styrelsemed-
lemmar, ersättare och revisorer:

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab:
Styrelsemedlemmar: Tage Torrkulla, Birgitta Björkström-Lyttbacka, Adam Näse

Johan Byggmästar, Lena Sabel, Märta Lybäck.
Nedervetil Vattenandelslags representant utses på bolagsstämman.

Revisorer: Kommunens revisor.

2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp:
Styrelsemedlemmar: Stefan Dahlvik, Ulrika Ahlbäck, Bertil Hansson, Hans Sandström

och Bernt Storbacka.
Ersättare: Pontus Svartsjö och Tuula Forsander.
Revisorer: Kommunens revisor.
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3. Fastighets Ab Båskgränd:
Styrelsemedlemmar: Bernt Slotte, Monica Takkula och Hans-Erik Lindgren.
Ersättare: Jan-Erik Hästö.
Revisorer: Kommunens revisor.

4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus:
Styrelsemedlemmar: Bengt-Johan Skullbacka, Stefan Dahlvik, Mats Stenbäck och

Birgitta Källberg.
Ersättare: Minna Knutar och Peter Svartsjö.
Revisorer: Kommunens revisor.

5. Fastighets Ab Hembo:
Styrelsemedlemmar: André Forsström, Sixten Dalvik och Bernt Slotte.
Revisorer: Kommunens revisor.

6. Kronoby Elverk Ab
Direktiv ges senare åt kommunens representant på bolagsstämman.

7. Fastighets Ab Heimsjöliden:
Styrelsemedlem: Hans Sandström.

8. Fastighets Ab Sparbankshuset:
Styrelsemedlem: Bernt Slotte.

9. Telefooni Invest Ab:
Styrelsemedlem: Sixten Dalvik.

10. Oy Katternö Ab och övriga bolag:
Kronoby Elverket Ab utser medlem.

11. Ab Ekorosk Oy:
Styrelsemedlem: Bernt Storbacka
Ersättare: Hans-Erik Lindgren.

12. Ab Kronoby Konstis Oy:
Styrelsemedlem: Pekka Saajoranta.

13. Näringscentralen Concordia Ab:
Styrelsemedlem: Kommundirektören.
Ersättare: Bernt Storbacka.

14. Kronoby Energiandelslag:
Styrelsemedlem: Bengt-Johan Skullbacka.

15. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag:
Styrelsemedlem: Liane Byggmästar.
Ersättare: Jan-Erik Hästö.
______________
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Dnr: KST 16/2015

45 §. NÄMNDER Val av kommunstyrelsens representanter i nämnderna 2015-2016

Avdelningssekreteraren:

Enligt förvaltningsstadgan § 29 kan kommunstyrelsen utse representanter för sig i andra organ,
vilka har närvaro- och yttranderätt vid organens sammanträden. Också en ersättare i kommun-
styrelsen och kommundirektören kan utses till kommunstyrelsens representant i organen.
Kommunstyrelsen utser inte representanter för sig till centralvalnämnden, valnämnderna och
valbestyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören bör kallas till nämndernas möten; de
har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och yttra sig där, även om de inte företrä-
der kommunstyrelsen i organet.
Äldre rådet utses i en senare paragraf och samtidigt väljs då styrelsens representant i rådet.
Om ungdomsrådet tillsätts utses styrelsens representant på samma gång.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser företrädare och personliga ersättare i följande organ för 2015–2016:
1) Bildningsnämnden
2) Byggnadsnämnden
3) Finska skolsektionen
4) Kultur- och fritidsnämnden
5) Miljönämnden
6) Svenska skolsektionen
7) Tekniska nämnden
8) Kronoby kommundelsnämnd
9) Nedervetil kommundelsnämnd
10) Terjärv kommundelsnämnd

Mötet ajournerades kl. 19.16 och återupptogs kl. 19.45.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt sina företrädare och personliga ersättare i nämnder-
na för 2015-2016 enligt följande:
1) Bildningsnämnden: Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Susanne Hongell
2) Byggnadsnämnden: Hans Sandström, ersättare Jan-Erik Hästö
3) Finska skolsektionen: Tapani Myllymäki, ersättare Mikaela Dahlbacka
4) Kultur- och fritidsnämnden: Susanne Hongell, ersättare Sixten Dalvik
5) Miljönämnden: Göran Strandvall, ersättare Tuula Forsander
6) Svenska skolsektionen: Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Susanne Hongell
7) Tekniska nämnden: Helmer Ollqvist, ersättare Karin Saarukka
8) Kronoby kommundelsnämnd: Jan-Erik Hästö, ersättare Inger Backman
9) Nedervetil kommundelsnämnd: Mikaela Dahlbacka, ersättare Elisabeth Hagström
10) Terjärv kommundelsnämnd: Anders Forsberg, ersättare Hans Sandström
_______________
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Dnr: KST 15/2015

46 §. NÄMNDER Utse äldre råd 2015-2016

Avdelningssekreteraren:

Enligt förvaltningsstadgan § 103 utser kommunstyrelsen ett äldre råd med fem medlemmar
med personliga ersättare. Tre medlemmar och deras ersättare skall utses på förslag av pen-
sionärernas egna sammanslutningar i kommunen.
Äldre rådet kan ta initiativ om åtgärder som främjar service och utveckling särskilt för den
äldre befolkningen. Det kan även fungera som remissinstans vid behandlingen av budget
och ekonomiplan samt vid frågor som är angelägna för den äldre befolkningen.
Från och med år 2011 har äldre rådet avdelats ett eget budgetanslag som för 2015 är 3 000
€, i första hand avsett för ordnande av en friskvårdsdag.
Kommunsekreteraren har fungerat som rådets sekreterare.
Vid val skall iakttas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Mandatperioden är 2 år.

De tre pensionärsföreningarna har på begäran föreslagit att följande väljs till äldre rådet:
Kronoby Pensionärer rf: Elisabeth Björkfors med Maj-Britt Näse som ersättare
Nedervetil Pensionärsklubb rf: Holger Ahlskog med Inger Björk som ersättare
Terjärv pensionärer r.f.: Tuula Furu med Bo-Erik Sandvik som ersättare

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser äldre råd för åren 2015-2016 bestående av fem medlemmar och fem
personliga ersättare, varav tre medlemmar och tre ersättare representerar pensionärsföre-
ningarna enligt ovannämnda förslag samt att styrelsen bland medlemmarna utser ordförande
och vice ordförande för samma tid.
Därtill utses en företrädare och ersättare till styrelsens representant i rådet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.
____________
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Dnr: KST 14/2015

47 §. NÄMNDER Val av förvaltningsnämnd för Kronoby Blomsterfond 2015-2016

Avdelningssekreteraren:

Kronoby Blomsterfond förvaltas enligt stadgarna av en förvaltningsnämnd bestående av fem
medlemmar. Enligt stadgarna utses ledamöterna och ersättarna av kommunen, på förslag av
Folkhälsans lokalavdelning, församlingens kyrkoråd, Krigsinvalidernas brödraförbunds Kro-
noby-Öja avdelning, Pensionärshemsföreningen och sång- och musiksammanslutningarna.
Mandattiden är två år.
Föreningen för krigsinvaliderna har meddelat att föreningen upphört som registrerad förening
och distriktsavdelningen övertagit dessa uppgifter. Att representera dem och övriga inom
Blomsterfonden kunde av styrelsen utses en medlem och en ersättare. Övriga berörda orga-
nisationer har genom brev uppmanats föreslå sina representanter och föreslår enligt följan-
de:
Åsa Lindvall ersättare Monica Lytts-Mursu (Folkhälsans lokalavdelning)
Bernhard Berglund ” Östen Dahlskog (församlingen)
Marit Brunell ” Berit Haga (pensionärshemsföreningen)
Bertel Riska ” Karin Snåre (sång- och musiksamman-

slutningarna).

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser förvaltningsnämnd för Kronoby Blomsterfond för åren 2015-2016
enligt ovannämnda förslag samt en medlem och ersättare som representerar övriga fonder
och utser bland de valda ordförande och vice ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg följande medlemmar och ersättare till förvaltningsnämnden
för Kronoby Blomsterfond för åren 2015-2016:
Åsa Lindvall ersättare Monica Lytts-Mursu
Bernhard Berglund ” Östen Dahlskog
Marit Brunell ” Berit Haga
Bertel Riska ” Karin Snåre
Stefan Nynäs " Christel Ainasoja

Till ordförande utsågs Bernhard Berglund och till vice ordförande Bertel Riska.
____________
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Dnr: KST 24/2015

48 §. NÄMNDER Tillsätta valnämnder för riksdagsvalet 2015

Avdelningssekreterare:

Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015. Enligt 15 § i vallagen skall kommunstyrel-
sen i god tid före valet för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd, som består av ordfö-
rande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock
minst tre stycken. Ersättarna är inte personliga, de skall ställas i den ordning i vilken de träder i
stället för de ordinarie medlemmarna. Valnämnden är beslutför med tre medlemmar.
I § 15 sägs också "Såväl valnämndens och valbestyrelsens medlemmar som deras ersättare
ska i den utsträckning det är möjligt företräda de i partiregistret antecknade partier som vid
föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen i fråga." Därför bör också partitillhö-
righet antecknas för de personer som inväljs i valnämnderna.

Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall vara representerade både
som ordinarie ledamöter och som ersättare till minst 40 %.

En person som är uppställd som kandidat i valet kan vara medlem eller ersättare i en val-
nämnd, dock inte i valbestyrelsen eller valförrättare vid förhandsröstningen.
För detta val gäller fullmäktiges beslut från 18.4.2014 § 58 att kommunen fortsättningsvis är
indelad i 8 röstningsområden.

Röstningslokaler är enligt styrelsens beslut 8.12.2014 § 301 Hopsala byagård, Samlingshuset,
Jeussen byahem, Nedervetil skola, Norrby byagård, Terjärv skola, Djupsjöbacka skola och
Småbönders skola.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tillsätter 8 valnämnder för riksdagsvalet 2015, bestående av ordförande,
vice ordförande och 3 medlemmar samt 5 ersättare.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt tillsätta 8 valnämnder för riksdagsvalet 2015, be-
stående av ordförande, vice ordförande och 3 medlemmar samt 5 ersättare enligt föl-
jande:

1 röstningsområdet, Norrby-Hopsala:
Ordförande: Håkan Vikström
Vice ordförande: Sixten Grundvall
Ledamöter: Christer Holmbäck, Benita Hästö och Carola Sundqvist.
Ersättare: Anna-Greta Hästö, Bo-Erik Bjon, Stefan Grundvall, Lena Frick

Hummel och Siv Granqvist.
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2 röstningsområdet, Kronoby centrum:
Ordförande: Fredrik Bäck
Vice ordförande: Pekka Saajoranta
Ledamöter: Lillemor Berglund-Koivusalo, Johan Byggmästar och S.G.

Margareta Strandvall.
Ersättare: Teuvo Herranen, Seppo Filppula, Thea Snåre, Lena Sabel och

Markus Riska.

3 röstningsområdet, Söderby:
Ordförande: Håkan Björklund
Vice ordförande: Ann-Sofi Drycksbäck
Ledamöter: Bjarne Sjölind, Marja Åbacka och Åsa Bäckström.
Ersättare: Kjell Nyberg, Anneli Grankull, Hedvig Sundström, Lena Ny-

lund och Olof Ainasoja.

4 röstningsområdet, Nedervetil:
Ordförande: Ossian Wassborr
Vice ordförande: Ann-Marie Granholm
Ledamöter: Arja Koskinen, Mikaela Dahlbacka och Harry Kronqvist.
Ersättare: Carl-Johan Enroth, Tom Hansén, Heidi Forsström, Sven Lidsle

och Vivan Bäck.

5 röstningsområdet, Nedervetil, Norrby:
Ordförande: Gey Ahlroos
Vice ordförande: Tarja Uusitalo
Ledamöter: Olav Hongell, Asta Skog och Bertel Riippa.
Ersättare: Ann-Marie Ahlroos, Tom Lillsund, Anette Dahlvik, Max Skog

och Folke Ekfors.

6 röstningsområdet, Terjärv centrum:
Ordförande: Stig-Gustav Vistbacka
Vice ordförande: Katrin Ravald
Ledamöter: Margita Backman, Johan Grahn och Lars Björk.
Ersättare: Jessica Flöjt, Peter Albäck, Mona Ahlsved, Bo-Erik Storbacka

och Jan-Erik Norrkniivilä.

7 röstningsområdet, Djupsjöbacka:
Ordförande: Vilhelm Dahlvik
Vice ordförande: Tuula Lassas
Ledamöter: Margaretha Högnabba, Anne-Maj Lindström och Tom Djup-

sjöbacka.
Ersättare: Mikael Ahlsved, Sixten Ahlsved, Mona-Lisa Grankvist, Yvonne

Skytte och Mårten Forsander.

8 röstningsområdet, Småbönders:
Ordförande: Monika Vistbacka
Vice ordförande: Sten Widjeskog
Ledamöter: Liisa Nyman, Per-Erik Skog och Inger Furu-Vidjeskog.
Ersättare: Karl-Gustav Storbacka, Erik Storbacka, Hannele Svartsjö,

Lars Vistbacka och Johnny Widjeskog.
____________
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Dnr: KST 25/2015

49 §. NÄMNDER Tillsätta valbestyrelse för riksdagsvalet 2015

Avdelningssekreteraren:

Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015. Enligt 15 § i vallagen skall kommunstyrel-
sen i god tid före val tillsätta en eller flere valbestyrelser för den förhandsröstning som verk-
ställs i anstalter och boenden samt för hemmaröstning. Valbestyrelsen skall bestå av ordfö-
rande, vice ordförande och en annan medlem samt ett nödigt antal ersättare, dock minst tre.

Kommunstyrelsen har beslutit att förhandsröstning vid riksdagsvalet 2015 ordnas på Kom-
mungården, biblioteket i Nedervetil och kommunbyrån i Terjärv under tiden 8 - 14.4 så att
öppettiden under vardagar är kl. 8-18 och lördag-söndag kl. 10-13.
Särskild förhandsröstning ordnas även på verksamhetsenheterna Sandbacka vårdcenter,
Terjärv vårdcenter, Herberts Hus, Tallgården, Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensio-
närshem, Backebo och Fogelbo i Terjärv. För personer med begränsad rörelse- eller funk-
tionsförmåga kan förhandsröstning ordnas i hemmen.

Som valförrättare vid en hemmaröstning fungerar den medlem eller ersättare i en valbestyrelse
som centralvalnämndens ordförande har utsett. Varje enskild hemmaröstning sköts av en val-
förrättare.

Enligt vallagen § 15 skall valbestyrelsens medlemmar och ersättare i mån av möjlighet företrä-
da de grupper av röstande som vid föregående riksdagsval ställde upp kandidater i kommu-
nen. Därför bör partitillhörighet antecknas för de personer som väljs i valbestyrelsen. Ersätta-
re i en valbestyrelse ska anges i den ordning de träder in i stället för medlemmarna. Valbesty-
relsen är beslutför med tre medlemmar.
Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall vara representerade både
som ordinarie ledamöter och ersättare till minst 40 %.

En person som är kandidat i valet kan inte vara medlem eller ersättare i en valbestyrelse.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tillsätter valbestyrelse för anstalter, boenden och hemmaröstning för riks-
dagsvalet 2015 bestående av ordförande, vice ordförande och en medlem samt tre ersättare.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att tillsätta valbestyrelse för anstalter och hemma-
röstning för riksdagsvalet 2015 bestående av ordförande: Siw Högnäs, vice ordföran-
de: Jarl Haga och medlem: Anja Granbacka med Görel Lönnqvist, Guy Brännkärr och
Lena Sabel som ersättare.
_____________
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Dnr: KST 17/2015

50 §. KOMMITTÉER Samarbetskommitté med Karleby 2015-2016

Avdelningssekreteraren:

För samarbete med Karleby har sedan 1980-talet funnits en samarbetskommitté bestående
av fem medlemmar, varav en är kommundirektören. Varje medlem skall ha en personlig er-
sättare.
Samarbetskommittén har under årens lopp haft högst några möten per år, beroende av frå-
gor som behöver diskuteras officiellt.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser fem medlemmar och fem ersättare till samarbetskommittén med
Karleby för åren 2015-2016.

Under diskussionen föreslår Bengt-Johan Skullbacka att Mats Stenbäck väljs som medlem i
samarbetskommittén med Karleby för åren 2015-2016. Mikaela Dahlbacka föreslår att Ta-
pani Myllymäki väljs som medlem. Efter att diskussionen avslutats konstaterar ordförande att
det finns två förslag och att sluten omröstning verkställs. Som rösträknare fungerar mötets
protokolljusterare Hans Sandström och Bengt-Johan Skullbacka. Vid omröstningen avgavs 6
röster för Mats Stenbäck och 3 röster för Tapani Myllymäki. Mats Stenbäck valdes som femte
medlem i samarbetskommittén med Karleby för åren 2015-2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg efter omröstning medlemmar och ersättare i samarbetskom-
mittén med Karleby för åren 2015-2016 enligt följande:
Kommundirektören ersättare kommunsekreteraren
Hans-Erik Lindgren ” Stefan Högnabba
Liane Byggmästar ” Bengt-Johan Skullbacka
Leena Furubacka ” Mikaela Dahlbacka
Mats Stenbäck ” Göran Strandvall
____________
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Dnr: KST 18/2015

51 §. KOMMITTÉER Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

Avdelningssekreteraren:

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden tillsätts för städerna Jakobstad och Nykar-
leby, kommunerna Pedersöre, Kronoby och Larsmo.
Enligt instruktionen består nämnden av fullmäktiges ordförande, styrelsens ordförande och
kommundirektören i respektive kommun. Ersättare torde vara vice ordförande och kommun-
sekreterare.
Uppdraget att sköta ordförande- och sekreterarskapet alternerar mellan deltagarna så att det
med början från 2005 är två år i gången hos samma stad/kommun. Åren 2015–2016 är Peder-
söre kommun i tur att stå för värdskapet.
Från 2006 finns en samarbetsdelegation med Karleby stad där kommunerna i Pedersörenej-
den utser två representanter var, vilka föreslås vara styrelseordföranden och stads-
/kommundirektören.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att följande personer är medlemmar och ersättare i Kommunala
samarbetsnämnden för Pedersörenejden för åren 2015–2016:
Kommunfullmäktiges ordförande
(ersättare kommunfullmäktiges I vice ordförande och II vice ordförande)
Kommunstyrelsens ordförande
(ersättare kommunstyrelsens I vice ordförande och II viceordförande)
Kommundirektören
(ersättare kommunsekreteraren).
I samarbetsdelegationen med Karleby representeras kommunen av styrelsens ordförande och
kommundirektören.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.
______________
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Dnr: KST 22/2015

52 §. KOMMITTÉER Val av arbetsgivarrepresentanter i samarbetsorganet 2015-2016

Avdelningssekreteraren:

Enligt förvaltningsstadgan § 7 tillsätter kommunstyrelsen en samarbetskommitté med fem
medlemmar och fem personliga ersättare. Företrädarna för personalen skall också utse fem
medlemmar och fem ersättare till organet.
Samarbetskommittén handhar ärenden som hänför sig till avtalet om samarbetsförfarande.
Även arbetarskyddsfrågor behandlas i kommittén, varför arbetarskyddschefen och arbetar-
skyddsfullmäktige deltar i mötena som sakkunniga. Till organet hör även frågor om rationaliser-
ings- och utvecklingsprojekt som påverkar personalen, permitteringar, uppsägningar, principer
för personalförvaltningen, kommunens budgetförslag om det innehåller väsentliga personalför-
ändringar, principer för intern kommunikation och för anlitande av utomstående arbetskraft.
Mandattiden är två år. Organet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Personalsekreteraren har fungerat som föredragande och sekreterare.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser fem medlemmar och fem personliga ersättare att representera arbets-
givaren i samarbetsorganet för åren 2015–2016.
Personalorganisationerna uppmanas att utse sina representanter till samarbetsorganet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt följande medlemmar och ersättare att representera
arbetsgivaren i samarbetsorganet för 2015-2016:
Kommundirektören " kommunsekreteraren
Bengt-Johan Skullbacka " Anders Forsberg
Liane Byggmästar " Susanne Hongell
Sixten Dalvik " Mikaela Dahlbacka
Elisabeth Hagström " Tapani Myllymäki

Personalorganisationerna uppmanas utse sina representanter.
____________
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Dnr: KST 20/2015

53 §. KOMMITTÉER Tillsätta kommittéer

Avdelningssekreteraren:

Kommunstyrelsen kan enligt § 17 i kommunallagen tillsätta kommittéer för att sköta en viss
uppgift. Även om verksamheten bör fortsätta ska den nya styrelsen avgöra om kommittén
ifråga behövs. En kommittés mandattid kan vara högst lika lång som mandattiden för det
organ som tillsatt den enligt § 19 i kommunallagen.
Följande kommittéer tillsatta 4.2.2013 § 69 har verkat hela mandatperioden:

Säbråkommittén:
Barbro Berglund, Torolf Fröjdö, Markus Riissanen, Gustav Strandvall, Gun-Mari Wikström
och kommunsekreteraren.

Nuckökommittén:
Pernilla Lindvall, Bodil Dalhem, Bernt Storbacka, Pekka Saajoranta, Dan-Anders Granvik,
Hans-Erik Lindgren, Carl-Otto Slotte och Karl-Erik Nyberg med fritidskoordinator Kaisa Karl-
ström som ansvarig tjänsteman.

Marknadsföringsgrupp:
Susanne Hongell, Bertel Riippa, Margareta Fredriksson, Stefan Dahlvik, kommundirektören,
planläggaren och fritidskoordinatorn, ersättare Anders Forsberg och Seppo Filppula.

Trafiksäkerhetsgrupp:
Tekniska nämndens ordförande, planläggaren, bildningschefen, dagvårdschefen, fritidskoor-
dinatorn, Liane Byggmästar som representant för kommunstyrelsen.
Äldre rådet och handikapprådet (social- och hälsovårdsnämnden) uppmanas utse varsin
medlem till gruppen.

Näringslivsdelegation:
Ulrika Albäck, Johan Byggmästar, Dan-Anders Granvik, André Forsström, Elisabeth Hag-
ström, Anders Forsberg, Göran Strandvall, kommundirektören och tekniska chefen.

Byggnadskommitté för Sandbacka vårdcenter:
Maija Juola, Josefine Ådahl-Dahlnäs, Bernt Storbacka, Monicakkula, Stefan Högnabba, Six-
ten Dalvik och Tage Torrkulla

Byggnadskommitté för Terjärv bibliotek:
Bernt Slotte, Stefan Dahlvik, Birgitta Källberg, Carl-Johan Enroth, Tony Widjeskog och Marit
Sundkvist.

Under åren 2013-2014 har även följande kommittéer/ arbetsgrupper tillsatts:

Planerings- och byggnadskommitté för Kvarnbo daghem
Carina Ahlström (sammankallare), Minna Lillvik, Bernt Slotte, Bernt Storbacka, Jan-Erik Häs-
tö och Malin Näse.
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Byggnadskommittén för Ådalens skolas renovering
Leif Jakobsson (sammankallare), Jan-Erik Hästö, Tom Forsström, Ulrika Spik, Bernt Slotte
och Malin Näse till planerings- och byggnadskommittén för Ådalens skolas renovering. Till
kommunstyrelsens representant i kommittén utsågs Bernt Storbacka.

Arbetsgrupp för koordinering av arbetet kring inomhusluften i Ådalens skola.
Arbetarskyddschefen Kimmo Bodbacka, fastighetsansvarige Bernt Slotte från tekniska av-
delningen och rektor Tom Forsström från kommunens sida. Den sistnämnde fungerar som
sammankallare för arbetsgruppen. Företagshälsovården representeras av Christin Witting-
Haldin och arbetstagarsidan av Viola Storbacka och Marika Hagnäs.

Kommitté för sysselsättande av långtidsarbetslösa:
Carina Ahlström, Bernt Slotte och Kaisa Karlström till medlemmar av kommittén för långtids-
arbetslösa. Kommunsekreteraren är medlem av och sammankallare för kommittén.

Organisationskommittén för landskapsstafetten 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, Lilian
Strandvall, Tom Hansén, Kimmo Bodbacka samt Anna-Lena Långbacka.
Hans Sandström utses till ordförande och Kaisa Karlström som sekreterare för kommittén.

Byggnadskommittén för Sjöglimtens daghem:
Peter Svartsjö ordförande, Carina Ahlström, sekreterare, Bengt-Johan Skullbacka, Susanne
Högkvist, Bernt Slotte, Bernt Storbacka

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tillsätter kommittéer för åren 2015-2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt tillsätta följande kommittéer för åren 2015-2016

Säbråkommittén:
Barbro Berglund, Torolf Fröjdö, Markus Riissanen, Gustav Strandvall, Gun-Mari Wikström
och kommunsekreteraren.

Nuckökommittén:
Pernilla Lindvall, Bodil Dalhem, Bernt Storbacka, Pekka Saajoranta, Dan-Anders Granvik,
Hans-Erik Lindgren, Carl-Otto Slotte och Karl-Erik Nyberg med fritidskoordinator Kaisa Karl-
ström som ansvarig tjänsteman.

Marknadsföringsgrupp:
Susanne Hongell, Seppo Filppula, Margareta Fredriksson, Anders Forsberg, kommundirektö-
ren, planläggaren och fritidskoordinatorn, ersättare Stefan Dahlvik och Mats Stenbäck.

Trafiksäkerhetsgrupp:
Tekniska nämndens ordförande, planläggaren, bildningschefen, dagvårdschefen, fritidskoor-
dinatorn, Liane Byggmästar som representant för kommunstyrelsen.
Äldre rådet och handikapprådet (social- och hälsovårdsnämnden) uppmanas utse varsin
medlem till gruppen.
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Näringslivsdelegation:
Ulrika Albäck, Johan Byggmästar, Dan-Anders Granvik, André Forsström, Elisabeth Hag-
ström, Anders Forsberg, Göran Strandvall, kommundirektören och tekniska chefen.

Byggnadskommitté för Sandbacka vårdcenter:
Maija Juola, Carina Lindh, Bernt Storbacka, Monica Takkula, Stefan Högnabba, Sixten Dal-
vik och Tapani Myllymäki

Planerings- och byggnadskommitté för Kvarnbo daghem
Carina Ahlström (sammankallare), Minna Lillvik, Bernt Slotte, Bernt Storbacka, Jan-Erik Häs-
tö och Malin Näse.

Byggnadskommittén för Ådalens skolas renovering
Leif Jakobsson (sammankallare), Jan-Erik Hästö, Tom Forsström, Bernt Storbacka, Ulrika
Spik, Bernt Slotte och Malin Näse till planerings- och byggnadskommittén för Ådalens skolas
renovering. Till kommunstyrelsens representant i kommittén utsågs Susanne Hongell.

Arbetsgrupp för koordinering av arbetet kring inomhusluften i Ådalens skola.
Arbetarskyddschefen Kimmo Bodbacka, fastighetsansvarige Bernt Slotte från tekniska av-
delningen och rektor Tom Forsström från kommunens sida. Den sistnämnde fungerar som
sammankallare för arbetsgruppen. Företagshälsovården representeras av Christin Witting-
Haldin och arbetstagarsidan av Viola Storbacka och Marika Hagnäs.

Kommitté för sysselsättande av långtidsarbetslösa:
Carina Ahlström, Bernt Slotte och Kaisa Karlström till medlemmar av kommittén för långtids-
arbetslösa. Kommunsekreteraren är medlem av och sammankallare för kommittén.

Organisationskommittén för landskapsstafetten 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, Lilian
Strandvall, Tom Hansén, Kimmo Bodbacka samt Anna-Lena Långbacka.
Hans Sandström utses till ordförande och Kaisa Karlström som sekreterare för kommittén.

Byggnadskommittén för Sjöglimtens daghem:
Peter Svartsjö ordförande, Carina Ahlström, sekreterare, Bengt-Johan Skullbacka, Susanne
Högkvist, Bernt Slotte, Bernt Storbacka
______________
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Dnr: KST 6/2015

54 §. LÅN Upptagande av budgetlån

Tf ekonomichefen:

För ett nytt budgetlån, som finns godkänt i budgeten år 2015 på 4 355 736 euro, har offert på
ett belopp av 4 355 000 euro begärts av penninginrättningar. Inlämningstid senast 27.1.2015.
Givna anbud har öppnats och förtecknats på det sätt som framgår av protokollet, Bilaga 1/54
§ av 16.2.2015.

I de erhållna offerterna erbjuds lån med olika räntealternativ. Det tioåriga budgetlån kommu-
nen upptog år 2014 hos Kommunfinans bands vid 5 års fast ränta. Den slutliga räntan för
lånet blev 1,64 %, inklusive marginal på 0,85 %. Under en längre tid har lånetiden för de lån
kommunen upptagit varit på 10 år. Kortare tid än så blir betungande för kommunens likvidi-
tet, då amorteringsraterna blir rätt stora. Per 31.12.2014 är den långfristiga lånestockens
fördelning för kommunen 90,11 % med fast ränta och 9,89 % med rörlig ränta. Upptas det
nya lånet med fast ränta blir låneandelen med fast ränta 92,44 % och med rörlig ränta 7,56
%. Upptas lånet med rörlig ränta blir andelen med rörlig ränta 31,17 % och med fast ränta
68,83%. Medelräntan för verkligt erlagda räntor under år 2014 för kommunens långfristiga
lån utgjorde per 31.12.2014 2,24 % (år 2013 2,87 %).

Efter en genomgång av de givna alternativen bedöms i rådande konjunkturläge Danske Bank
Abp:s alternativ på ett lån med 5 års referensränta på 1,00 % inklusive marginalen vara det
förmånligaste alternativet. Efter 5 år överenskoms om ränta för den återstående lånetiden.
Den slutliga räntan avgörs 2 bankdagar före lånet lyfts. Ränta och amortering halvårsvis.
Lånet med fast ränta kan betalas bort i sin helhet efter de första 5 åren.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen upptar hos Danske Bank Abp ett tioårigt budgetlån på 4 355 000 euro
med 5 års referensränta 1,00 % p.a. inklusive marginal. Den slutliga räntan fastställs två tar-
getbankdagar före lånet lyfts.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________
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Dnr: KST 157/2014

55 §. FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av kvotflyktingar 2015

Avdelningssekreteraren:

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden rekommenderade i augusti 2009 nej-
dens kommuner att i samarbete ta emot 50-60 kvotflyktingar årligen och uppfylla sin andel av
det nationella beslutet om sammanlagt ca 1 000 kvotflyktingar per år.
Samarbetet inom flyktingmottagningen har förlöpt väl och genom beslut i fullmäktige har
Kronoby kommun tagit emot tre grupper kvotflyktingar, hösten 2010 10 burmeser, sommaren
2011 15 afghaner och hösten 2013 en familj på 6 personer från Syrien. Fullmäktige beslöt
vid behandlingen av budgeten för 2012 att året blir ett mellanår och istället satsas på integre-
ringen av de flyktingar som redan finns här. Integrationssamarbetet med Samkommunen
Kvarnen fungerar bra, folkhögskolans internationella och positiva miljö stimulerar bland annat
språkinlärningen. För samarbetet finns en gemensam flyktingkoordinator och en arbetsgrupp
för integrationsarbete där kommunsekreterare Inger Bjon är kommunens representant.

Arbetsgruppen för integrationen har vid sitt möte 27.1.2015 konstaterat att det finns beslut på
ministernivå om att Finland under 2015 skall ta emot 750 kvotflyktingar vars ursprungsländer
är Syrien, Afghanistan och Kongo. Kommunerna i Jakobstadsnejden har beslut om motta-
gande av 50 kvotflyktingar per år. Som målsättning under rubriken flyktingmottagning i kom-
munens budget för 2015 finns sagt att Kronoby under året ska ta emot ytterligare en flykting-
familj. Medel för detta har också reserverats i budgeten.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Kronoby kommun tar emot 15 - 20 kvotflyktingar under 2015 enligt det samar-

betsavtal som ingåtts i regionen.

Under diskussionen föreslår Tapani Myllymäki att kommunen tar emot 1 flyktingfamilj från
Syrien. Förslaget vann inte understöd och förföll.

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår enhälligt för kommunfullmäktige
att Kronoby kommun tar emot 15 - 20 kvotflyktingar under 2015 enligt det

samarbetsavtal som ingåtts i regionen. Styrelsen omfattade en kläm att
Terjärv prioriteras som första placeringsort.

____________
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Dnr: KST 26/2012

56 §. PLANER Godkänna ändring av detaljplan vid Måsabackavägen , Nedervetil centrum

Planläggaren:

Planeringsbyrå Ramboll från Vasa har uppgjort ett förslag till en ändring av detaljplanen vid
Måsabackavägen, Nedervetil centrum. I denna planering är det kommunen samt en privat
markägare, Ole Gustafsson, som har utarbetat detaljplanen. Ett markanvändningsavtal har
uppgjorts med markägaren där han för sin egen del står för kostnaderna för planeringen
samt t.ex. vägbyggnadskostnader. Det planlagda områdets areal är ca 8 ha.
På kommunens markområde invid Måsabackavägen har två nya radhustomter (AR) inritats
samt två bostadstomter (AO). Här kommer också en bullervall att byggas utmed riksväg-13.
På Gustafssons område har inritats ett nytt bostadsområde med tre bostadstomter (AO),
som har en egen väg, Nuckövägen. Tomtindelningen i Gustafssons kvarter 10 har också
ändrats.
Planeförslaget har varit till påseende i två omgångar. Första gången var det s.k. ”hörande i
planeringsskedet”. Planeförslaget har också skickats åt myndigheter och nämnder för utlå-
tanden, inga kommentarer har inlämnats.
Det slutliga förslaget sattes 25.3.2013 till offentligt påseende i 30 dagar. Inga anmärkningar
har anförts emot planen under påseendetiden.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner ändringen av detaljplanen vid Måsabackavägen,

kvarteren 10, 11 och 116 (ny), samt tillhörande gatu- och grönområden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________
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Dnr: KST 8/2015

57 §. PLANER Revidering av detaljplanen för Nedervetil centrum

Planläggaren:

En revideringen av detaljplanen för Nedervetil centrum borde påbörjas, vilket också ingår i
målsättningen för budgetåret 2015. I dagsläget består detaljplanen av flera olika delar. Den
senaste revideringen gjordes 1992. Många mindre planeändringar har gjorts under årens
lopp men nu borde man sammanställa alla dessa ändringar till en helhet samtidigt som man
granskar planesituationen för hela området som är ca 112 ha stort. Vi har nya baskartor över
området så kartmaterialet är uppdaterat.

Planprojektet är omfattande och genomförs med hjälp av en planläggningskonsult. En natur-
inventering och en inventering över gamla byggnader uppgörs under våren och sommaren.
Efter att planeringen påbörjats bör man utreda om även Forskantsområdet samt området
mellan Gillestugan och sportplanen tas med.
Tidtabellen är att planen kan sättas en första gång till påseende under senhösten (hörande i
beredningsskedet) och att planen blir färdig under år 2016.

Planeområdet framgår av Bilaga 1/57 § av 16.2.2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att påbörja revideringen av detaljplanen för Nedervetil centrum.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
16.2.2015

Sida
3/80

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

24.2.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 23/2015

58 §. SAMKOMMUNER Mellersta Österbottens förbund; anhållan om utlåtande, förslag
4:e etapplandskapsplan

Planläggaren:

Planen behandlar förbundets planerade vindkraftverksplatser på fastlandet samt landskaps-
och kulturmiljöer. Detta är andra gången utlåtanden begärs över planen efter att man justerat
planen i enlighet med de tidigare utlåtandena och myndighetsmötena. För Kronoby kom-
muns del har ett område för en vindkraftspark (Hilli), alldeles bredvid kommungränsen vid
Tuuna, tagits bort med hänvisning till bosättning och natur- och kulturmiljövärden. Några
andra objekt eller reserveringar finns inte mera i kommunens omedelbara närhet.

KD:S FÖRSLAG:

Kronoby kommun har inget att anmärka mot den fjärde etapplandskapsplanen för Mellersta
Österbottens förbund.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 36/2015

59 §.BUDGET 2015 Anhållan om att använda oförutsedda saneringsanslag; Kommungården

Tekniska chefen:

I årets budget finns ett anslag under husbyggnader för oförutsett saneringsanslag på 30 000
€. Tekniska sektorn anhåller nu av styrelsen att få använda ca 20 000 € av detta anslag för
att åtgärda problemet med att takfönstret i kafferummet i Kommungården läcker samt att
bygga ett skyddstak över luftintaget på gaveln. Läckaget har medfört fuktskador i takkon-
struktionen samt på väggen vilket nu bör åtgärdas så fort som möjligt för att förhindra fukt-
problem i framtiden. Via luftintaget kommer också snö in i kanalerna där det sedan smälter
och har orsakat fuktskador i fullmäktigesalen. För att förhindra att snö kommer in skulle ett
skyddstak byggas över luftintaget.
Tekniska nämnden har nog in i ekonomiplanen ett anslag för att taket skulle åtgärdas år
2016 men vi anser att detta är en sådan sak som borde åtgärdas så fort som möjligt för att
förhindra ytterligare skador.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner tekniska sektorns anhållan att använda ca 20 000 € av ansla-
get för oförutsedda saneringsanslag för att åtgärda problemen med Kommungårdens läck-
ande tak.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 27/2015

60 §.MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och initiativ väckta 2014 samt
tidigare obesvarade motioner

Avdelningssekreteraren och kanslisekreteraren:

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5 skall kommunstyrelsen varje år före ut-
gången av februari månad till fullmäktige framlägga förteckning över de motioner, som väckts
av fullmäktigemedlemmar, men som fullmäktige inte slutligt behandlat. Samtidigt skall kom-
munstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan kon-
statera vilka motioner som är slutbehandlade.

Enligt förvaltningsstadgan § 109 skall kommunstyrelsen årligen före utgången av februari
månad framlägga för fullmäktige en förteckning också över initiativ om den kommunala verk-
samheten, som kommuninvånare tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om
de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt notera
vilka initiativ som slutbehandlats.
Ifjol inlämnades inga initiativ från enskilda kommuninvånare

Under år 2014 har följande motioner inlämnats:
1. Göran Strandvall m.fl. 20.2.2014:

Förslag på tillvägagångssätt vid upphandling av mat- och städfunktioner
Motionen besvarad i fullmäktige 24.4.2014 § 18

2. Peter Albäck 20.2.2014:
Utvärdering av kommundirektörsavtalet
Motionen besvarad i fullmäktige 26.6.2014 § 40

3. Leena Furubacka m.fl. 24.4.2014:
Undervisning av barn med specialbehov i Djupsjöbacka skola
Behandlas i bildningsnämnden 12.2.2015 § 10

4. Peter Albäck m.fl. 26.6.2014:
Utredning om ekonomisk nytta av eventuellt utträde ur Optima samkommun
Motionen besvarad i fullmäktige 13.11 2014 § 61

5. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen: 9.10.2014:
Revidering av det utbildningspolitiska programmet
Behandlas i bildningsnämnden 12.2.2015 § 9

6. Elisabeth Hagström: 9.10.2014:
reservering av budgetmedel för inköp av tomtmark i Nedervetil
ärendet är överfört till beredning.

Från år 2013 finns följande obesvarade motioner:
1. Elisabeth Hagström m.fl. 16.5.2013:

Byggande av effektiverat serviceboende i Nedervetil
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Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion i Karleby har 17.4.2012 be-
handlat frågan. Den beslöt att föra förhandlingar med pensionärsföreningen i
Nedervetil för att utreda frågan och att den bör beredas enligt samma principer
som för motsvarande enheter i Kronoby och Terjärv.

2. Peter Albäck m.fl. 14.11.2013:
Ändamålsenligheten och ekonomiska nyttan av Kronoby Elverks deltagande i
Fennovoima kärnkraftsverk
Motionen besvarad i fullmäktige 24.4.2014 § 61

3. Peter Albäck m.fl. 14.11.2013
Ändring av artesanutbildningen i Terjärv
Motionen besvarad i fullmäktige 9.10.2014 § 49

4. Peter Albäck m.fl. 14.11.2013:
Inrättande av finskspråkiga introduktionsklasser
Motionen besvarad i fullmäktige 26.6.2014 § 39

5. Mikaela Dahlbacka m.fl. 12.12 2013:
Undervisning på finska i Djupsjöbacka skola
Motionen besvarad i fullmäktige 26.6.2014 § 38

6. Elisabeth Hagström m.fl. 12.12.2013:
Ekonomisk genomgång för balans i ekonomin
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen 30.6.2014 § 189. Kommunstyrelsen
beslöt antecknar bildningsnämndens redogörelse för kännedom och använder
sig av den vid uppgörandet av budgeten för år 2015. Redogörelsen överförs till
fullmäktige först när övriga svar i anslutning till motionen har erhållits.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att utredningen över motioner väckta 2014 och tidigare väckta inte slutbehandlade

motioner antecknas för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 35/2015

61 §. INITIATIV Genomgång av initiativ väckta i styrelsen 2014

Kanslisekreteraren:

Under år 2014 har följande initiativ skickats till eller väckts på styrelsemöten:

1. 10.2.2014 § 45:
Tapani Myllymäki: initiativ om hur kommunstyrelsen kunde ställa sig till frågan på vilket
sätt kommunstrukturutredningen tillsammans med Karlebyområdet och Jakobstadsre-
gionen borde utföras.
Ärendet har behandlats som rättelseyrkande, vilket förkastades, i kommunstyrelsen
10.3.2014 § 68.

2. 24.2.2014 § 60:
Mikaela Dahlbacka: initiativ om Djupsjöbacka skolas bevarande.
Ärendet överfördes till bildningsnämnden.
Bildningsnämnden behandlar ärendet 12.2.2015

3. 26.5.2014 § 159:
Seppo Filppulas initiativ att ta upp Pekka Saajorantas rättelseyrkande av 19.8.2013 §
205.
Styrelsen behandlade ärendet 9.6.2014 § 171 och förklarade initiativet besvarat.

4. 26.5.2014 § 160:
Bengt-Johan Skullbackas initiativ ang. sållningsmammografiundersökningar i Karleby
Ärendet sändes till Karleby stad/soc. och hälsovårdsnämnden. Styrelsen antecknade
deras svar för kännedom och förklarade initiativet besvarat 29.9.2014 § 224.

5. 9.6.2014 § 174:
Elisabeth Hagströms initiativ: begäran om utredning över befogenheter och regler för
arbetsgrupper
Styrelsen behandlade ärendet 30.6.2014 § 188 och beslöt att arbetsgruppers kostna-
der utöver normala möteskostnader ska äskas om i det organ som tillsatt arbetsgrup-
pen.
Styrelsen förklarade initiativet besvarat.

6. 29.9.2014 § 231:
Elisabeth Hagströms initiativ: precisering av förvaltningsstadgan
Ärendet överfördes till beredning. I budgetboken 2015 är en av målsättningarna för
budgetåret 2015 för uppgiftsområdet allmän administration och näringsliv att uppdatera
kommunens förvaltningsstadga.

7. 13.10.2014 § 247
Elisabeth Hagström initiativ: Projekt "våga tala svenska"
Soc. och hälsovårdsnämndens svenska sektion har svarat på initiativet. I beslutet kon-
stateras att färdighet att tala svenska bör beaktas vid rekrytering av personal, speciellt
inom avdelningsvård och vid läkarmottagningarna
Styrelsen antecknade svaret för kännedom 22.12.2014 § 317 och förklarade initiativet
besvarat.
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8. 27.10.2014 § 257:
Lisen Bäck: Kronoby en rökfri arbetsplats.
Styrelsen behandlade initiativet 27.10.2014 § 257 och beslöt att Kronoby kommun för-
klarar sig som en "rökfri kommun" från och med 1.1.2015.

9. 27.10.2014 § 261:
Bengt-Johan Skullbacka: initiativ om en gemensam svensk gymnasieutbildning i norra
svenska Österbotten
Ärendet har behandlats i bildningsnämnden 4.12.2014 § 61.
Ett informations- och diskussionstillfälle för regionens ledande tjänstemän och förtro-
endevalda ordnades i Kronoby 15.1.2015. Fullmäktige har i samband med godkännan-
det av kommunstrukturutredningen 5.2.2015 angivit utvecklandet av andra stadiet som
ett regionalt samarbetsprojekt.

10. 10.11.2014 § 282
Elisabeth Hagström: Nya lokaliteter för Regnbågens dagverksamhet
Ärendet överfördes till Karleby stad, soc. och hälsovårdsnämndens svenska sektion för
beredning.

11. 22.12.2014 § 320
Elisabeth Hagström: bevakning av Samkommunen Kvarnens intressen som upprätthål-
lare av andra stadiet
Styrelsen behandlade initiativet 2.2.2015 § 31 och beslöt godkänna att Kommunala
samarbetsnämnden i Pedersörenejden under våren 2015 kommer att förhandla om
lösningar för utvecklingen av andra stadiets utbildningar. Kronoby kommuns strategi är
att utveckla samarbete på regional nivå enligt de riktlinjer gällande lagstiftning förutsät-
ter och kommunfullmäktiges beslut fördjupat samarbete står fast.
Styrelsen förklarade initiativet besvarat.

12. 22.12.2014 § 321:
Elisabeth Hagström: skild föredragningslista - protokollsida på kommunens hemsida
Styrelsen behandlade initiativet 2.2.2015 § 32 och konstaterade att det i budgeten för
år 2015 finns medel reserverade för en uppdatering av kommunens hemsida och att
initiativet kommer att beaktas i planeringen.
Styrelsen förklarade initiativet besvarat.

13. 22.12.2014 § 322
Elisabeth Hagström: nämnders kompletta föredragningslistor på internet
Styrelsen behandlade initiativet 2.2.2015 § 30 och beslöt uppmana nämnderna att ge-
nast tillämpa principen om att publicera föredragningslistor med bilagor på kommunens
hemsida.
Styrelsen förklarade initiativet besvarat.

KD:S FÖRSLAG:

Initiativen och deras behandling antecknas för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 31/2015

62 §. MOTION Peter Albäck; uppmaning till revisionsnämnden att granska god förvalt-
ningssed vid protokollskrivningen av fullmäktiges paragraf 67

Kommundirektören:

Peter Albäck har 5.2.2015 inlämnat en motion till fullmäktige med uppmaning till revisions-
nämnden att granska god förvaltningssed vid protokollskrivningen av fullmäktiges paragraf
67.

I kommunfullmäktiges protokoll § 67 framgår att en omröstning har förrättats där ledamot
Albäck (gruppordförande) har framfört ett motförslag till styrelsens förslag. Vid företagen om-
röstning har styrelsens förslag erhållit 20 röster, Albäcks förslag 3 röster och 3 röster har
nedlagts.
Över beslutet har inga besvär anförts och beslutet har verkställts i laga ordning. I protokollet
har inte heller antecknats avvikande åsikt. Enligt Hannus & Hallbergs kommentarer i Kunta-
laki 2000 (s. 347) har den som vid ett sammanträde har deltagit i avgörandet av ett ärende
eller föredragit ärendet har rätt att anmäla avvikande åsikt om beslutet. Anmälan skall göras
genast då beslutet fattats. Önskar den som anmält avvikande åsikt få sin motivering fogad till
protokollet, skall han inlämna den skriftligen avfattad till sekreteraren senast då protokollet
justeras. Ledamot Albäcks åsikt framgår av att hans förslag ställts mot styrelsens förslag i
omröstning.

Revisionsnämnden granskar all förvaltning och fullföljande av god förvaltningssed och det
hör inte till styrelsens mandat att ge uppdrag åt revisionsnämnden.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att ovanstående redogörelse antecknas som svar på motionen som härmed anses

besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna ordförandens förslag att motionen över-
förs till revisionsnämnden utan behandling i styrelsen.
__________
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Dnr: KST 32/2015

63 §. MOTION Peter Albäck; behov av utbildning för förtroendevalda och tjänstemän

Avdelningssekreteraren:

Peter Albäck lämnade 5.2 en motion till kommunfullmäktige om utbildning i god mötesteknik,
kommunallagen och förvaltningslagen.
I kommunstyrelsens dispositionsplan för år 2015 har summan för förtroendevaldas utbildning
höjts. Under våren kommer ett utbildningstillfälle att ordnas för förtroendevalda och tjänste-
män. Inbjudan sänds ut när tidpunkt och program är fastställda.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att ovanstående redogörelse antecknas som svar på motionen som härmed an-

ses besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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64 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Samkommunstyrelsen för Optima, 26.1.2015
- Arbetsplatsmöte, skolcentrum, 20.1.2015
- Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 27.1.2015
- Social- och hälsovårdsnämnden, 27.1.2015
- Social- och hälsovårdsnämnden, 4.2.2015

b) Inbjudan från Nuckö till Vänortskampen 23-26.7.2015

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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65 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
____________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
16.2.2015

Sida
3/90

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

24.2.2015

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: 55-56, 58, 60-63

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

Paragrafer: 43 - 54, 57, 59

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: 43 - 54, 57, 59

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.


