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Ärendets
nummer

Ärende

66 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
67 §. PROTOKOLLJUSTERING
68 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
69 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
70 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund
71 §. BUDGET 2015 Anslag för firande av veterandagen
72 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns

allmännyttiga fond
73 §. BORGEN Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s anhållan om borgen
74 §. UNDERSTÖD Fördelning av understöd 2015
75 §. NÄMNDER Utse äldre råd 2015-2016, bordlagt ärende
76 §. SAMKOMMUNER Utse kontaktperson till stöd- och samordningsgrupp på

landskapsnivå för Finland 100 år
77 §. MILJÖFRÅGOR Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande;

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, kabel under Bjonforsen i
Terjärv

78 §. MILJÖFRÅGOR Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande;
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, byggande av elkabel
under Kronoby å

79 §. ARBETSGRUPP Arbetsgrupp för skolnätsutredningen
80 §. MOTION Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion;

uppdatering av utbildningspolitisk program
81 §. MOTION Anna-Lena Långbacka m.fl.:s motion; undervisning av

elever med specialbehov
82 §. INITIATIV Mikaela Dahlbackas initiativ; Djupsjöbacka skolas

fortsättning
83 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
84 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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66 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 4 mars 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

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

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Göran Strandvall att justera protokollet. Protokollet
justeras den 11 mars 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Sixten Dalvik och Göran Strandvall till protokolljusterare.
____________
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68 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
____________
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69 §. 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:

- miljönämnden 10.2.2015
- bildningsnämnden 12.2.2015
- svenska skolsektionen 12.2.2015

KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________
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70 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund

Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor.

KD:S FÖRSLAG:

Informationen antecknas för kännedom.

Kommundirektören informerade om social- och hälsovårdsreformen, gymnasiereformen,
MAL-projektet och flygfältets situation. Ordföranden informerade om social- och hälsovårds-
nämndens svenska sektions möte 3.3.2015.

BESLUT:

Informationen antecknades för kännedom.
____________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
9.3.2015

Sida
4/99

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

17.3.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 38/2015

71 §. BUDGET 2015 Anslag för firande av veterandagen

Avdelningssekreteraren:

Den nationella veterandagen firas för 29:e gången måndagen den 27 april. Mottot för årets
veterandag är "Aldrig förtryckas skall detta land - leve Finland”. Det nationella huvudevene-
manget ordnas i år i Tavastehus.
Finlands kommunförbund och den nationella huvudkommittén för veterandagen önskar att
landets kommuner medverkar i firandet av dagen, genom att ordna olika begivenheter och
evenemang.

Veteranfester har i vår kommun ordnats sedan 1989, för vilka kommunfullmäktige av sina
dispositionsmedel beviljat anslag för firandet. Festen har ordnats turvis i kommundelarna.
Årets fest hålls på Herberts Hus i Kronoby måndagen den 27 april kl. 14.00. Tema för festen
är Jean Sibelius och Johan Ludvig Runeberg.
Trots att det glesnar i veteranleden ser dessa med tacksamhet att veteranfester ordnas i
kommunen. De största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och
annonsering.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira vete-

randagen 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________
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Dnr: KST 39/2015

72 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond

Tf ekonomichefen:

Avkastningen från Kronoby kommuns allmännyttiga fond för år 2014 uppgår till 2 386,30 €.
Beloppet bildas genom dividender på aktier i Kesko Oyj och i Nordea Bank FDR samt av
räntan på den del som kommunen disponerat över.
Enligt fondens stadgar ges 25 % av avkastningen eller 596,57 € till Folkhälsans lokalavdel-
ning i Kronoby, 25 % eller 596,57 € till Kronoby folkhögskola som stipendier till flickor enligt
gällande stadgar och resten eller 1 193,15 € för yrkesutbildning. Till elever från Terjärv kom-
mundel utdelas av totalbeloppet 24 % eller 572,71 €, 13 % eller 310,22 € åt elever från Ne-
dervetil kommundel och 13 % eller 310,22 € åt elever från Kronoby kommundel. Den del av
avkastningen som utdelas för yrkesutbildning brukar utannonseras att sökas.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utdelar 596,57 € till Folkhälsans lokalavdelning i Kronoby, 596,57 € till
Kronoby folkhögskola som stipendier åt flickor. Återstående stipendiemedel om sammanlagt
1 193,15 € anslås att sökas med en kort annons på anslagstavlan och Kronoby kommuns
webbplats.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________
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Dnr: KST 42/2015

73 §. BORGEN Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s anhållan om borgen

Tf ekonomichefen:

Kronoby vatten och avlopp Ab anhåller om kommunal borgen för ett lån på 450 000 € som
upptas från Kommunfinans ABP. Lånetiden är 15 år varav 10 år till fast ränta. Lånet behövs
för finansiering av en vattenbehandlingsanläggning vid Emet vattentag. Totalkostnaderna blir
drygt 500 000 €.

Vattenbehandlingsanläggningen behövs för att i framtiden kunna garantera en bra vattenkva-
litet och även tillräckligt med kapacitet genom att kunna utnyttja flera brunnar. Nuvarande
anläggning vid Emet är byggt 1984 och förstorat 1992.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beviljar Kronoby Vatten och Avlopp Ab proprieborgen för ett

lån på 450 000 € från Kommunfinans Abp enligt villkor som framgår av alterna-
tiv I i Kommunfinans offert.

Liane Byggmästar anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet.
Kommunstyrelsens I viceordf. Bengt-Johan Skullbacka fungerade som mötets ordförande
under behandlingen av denna paragraf.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________
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Dnr: KST 30/2015

74 §. UNDERSTÖD Fördelning av understöd 2015

Tf ekonomichefen:

Kommunstyrelsen godkände 2.2.2015 § 24 dispositionsplanen för sina uppgiftsområden.
Under uppgiftsområdet Allmän administration, kostnadsställe Kommunstyrelsen ingår ett
anslag om 10 000 € som övriga understöd till anslutningar. Från detta anslag brukar de all-
männa understöden som inte överförs till någon annan sektor fördelas.
Senaste år var budgetanslaget 20 000 € av vilket fördelades 14 000 € till Botnia 4H och
sammanlagt 6 000 € till de tre folkhälsoföreningarna i kommunen.
Som Bilaga 1/74 § av 9.3.2015 finns en sammanställning över ansökningar om bidrag inläm-
nade per 28.2.2015. Totalt har ansökningar inlämnats på 27 190 €. Inga ansökningar har
inlämnats från Folkhälsoföreningarna i kommunen.

KD:S FÖRSLAG:

Föreslås att utdelning av understöd beviljas enligt följande;
Botnia 4H 8 000 €
Föreningen skärgårdsrådet r.f. 1 500 €
Totalt: 9 500 €
Resterande anslag reserveras för folkhälsoföreningarnas simskoleverksamhet, för vilket
överförs totalt 4 000 € till kultur- och fritidsnämnden för utdelning.

Under diskussionen föreslår Sixten Dalvik att kommundirektörens föreslagna understöd till
Föreningen skärgårdsrådet r.f. flyttas till Botnia 4H. Dessutom överförs från konto 4980 500
€ (totalt 1 500 €) från resp. kommundelsnämnd till Botnia 4H. Susanne Hongell, Mikaela
Dahlbacka och Peter Svartsjö understöder förslaget.

Då diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att omröst-
ning verkställs. Hon förslår att den görs med namnupprop så att den som stöder kommundi-
rektörens förslag röstar "ja" och den som stöder Sixten Dalviks förslag röstar "nej", vilket
godkändes. Vid omröstningen avgavs 8 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hongell, Myllymäki,
Ollqvist, Skullbacka, Strandvall, Svartsjö) och 1 ja-röst (Byggmästar).
Styrelsen beslöt enligt Dalviks förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning bevilja Botnia 4H understöd á 11 000 €. I
denna summa ingår 500 € från respektive kommundelsnämnd.
Resterande anslag reserveras för folkhälsoföreningarnas simskoleverksamhet, för
vilket överförs totalt 4 000 € till kultur- och fritidsnämnden för utdelning.
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Dnr: KST 15/2015

75 §. NÄMNDER Utse äldre råd 2015-2016, bordlagt ärende

Kst 16.2.2015 § 46:
Avdelningssekreteraren:
Enligt förvaltningsstadgan § 103 utser kommunstyrelsen ett äldre råd med fem medlemmar med per-
sonliga ersättare. Tre medlemmar och deras ersättare skall utses på förslag av pensionärernas egna
sammanslutningar i kommunen.
Äldre rådet kan ta initiativ om åtgärder som främjar service och utveckling särskilt för den äldre befolk-
ningen. 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 person-
liga ersättare, varav tre medlemmar och tre ersättare representerar pensionärsföreningarna 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.
____________

Kst 9.3:

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg äldre råd för åren 2015-2016 bestående av:
Elisabeth Björkfors ersättare Maj-Britt Näse
Holger Ahlskog ” Inger Björk
Tuula Furu ” Bo-Erik Sandvik
Nils-Anders Granvik Guy Storbacka
Stig Östdahl Bertil Björkqvist

Till ordförande utsågs Stig Östdahl och till vice ordförande Nils-Anders Granvik.
Till styrelsens representant i äldre rådet utsågs Göran Strandvall med Liane Byggmäs-
tar som ersättare.
____________
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Dnr: KST 41/2015

76 §. SAMKOMMUNER Utse kontaktperson till stöd- och samordningsgrupp på land-
skapsnivå för Finland 100 år

Avdelningssekreteraren:

År 2017 fyller Finland 100 år. Statsrådet kansli har tillsatt ett projekt för firande av Finlands
100-årsjubileum som samordnar de riksomfattande festligheterna tillsammans med land-
skapsförbunden. Tema för jubileumsåret är "Tillsammans".

Vid ett informationsmöte i Österbottens förbund 11.2.2015 bestämdes att det för arrange-
mangen av jubileumsåret ska inrättas en stöd- och samordningsgrupp på landskapsnivå.
Kontaktperson i frågor som gäller jubileumsåret är kulturchef Tarja Hautamäki på Österbot-
tens förbund.

Österbottens förbund ber att kommunerna senast 31.2.2015 utser sina kontaktpersoner till
ett stöd- och samordningsnätverk i Österbotten. Kommunens kontaktperson tar ansvar för
samordningen av evenemangen och aktiviteterna samt nätverksuppbyggnaden inom kom-
munen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser kontaktperson till stöd- och samordningsgruppen på landskapsnivå
för firande av jubileumsåret Finland 100 år.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Kaisa Karlström som kontaktperson till stöd- och samord-
ningsgruppen på landskapsnivå för firande av jubileumsåret Finland 100 år.
____________
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Dnr: KST 33/2015

77 §. MILJÖFRÅGOR Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Herrfors Nät-
Verkko Oy Ab, kabel under Bjonforsen i Terjärv

Miljövårdssekreteraren:
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om kommunstyrelsens utlåtande gäl-
lande Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:s ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för kvarhållande
av en elkabel under Bjonforsen i Kronoby å i Terjärv. Utlåtandet bör inlämnas senast
12.3.2015.

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab sanerar elnätet i Terjärv centrum genom att byta ut befintliga luft-
kablar till underjordiska kablar för att kunna trygga en säker elleverans åt sina kunder. En
kabel har placerats under Bjonforsen i Kronoby å, ca 100 m uppströms från Terjärvvägen i
Terjärv centrum. Strandfastigheternas ägare har gett sitt samtycke till kabeln. Strandområ-
dena har i byggnadsplanen beteckningarna VL och T. Vattenområdet är samfällt och ägs av
Terjärv fiskelag.

Grävningen utfördes i oktober 2014. Ett rör placerades ca 1 m under åns botten och en elka-
bel drogs i röret. Arbetet utfördes under öringens lektid och sökanden har kommit överens
med Terjärv fiskelag om ersättning. Enligt ansökan orsakade arbetet ingen annan skada eller
men. Kabeln kommer att märkas ut med band och märkpålar.

På Herrfors Nät-Verkko Oy Ab var man inte medveten om att åtgärden krävde tillstånd. Man
söker nu därför tillstånd från regionförvaltningsverket i efterhand.
Miljönämnden behandlar ärendet och ger utlåtande 17.3.2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen har inget att invända mot ansökan och förordar beviljande av tillstånd för
byggande av kabeln.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 34/2015

78 §. MILJÖFRÅGOR Regionförvaltningsverkets anhållan om utlåtande; Herrfors Nät-
Verkko Oy Ab, byggande av elkabel under Kronoby å

Miljövårdssekreteraren:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om kommunstyrelsens utlåtande gäl-
lande Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:s ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för byggande av
en elkabel under Kronoby å, vid hälsocentralen i Terjärv. Utlåtandet bör inlämnas senast
12.3.2015.

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab sanerar elnätet i Terjärv centrum genom att byta ut befintliga luft-
kablar till underjordiska kablar för att kunna trygga en säker elleverans åt sina kunder. En
kabel ska placeras under Kronoby å, vid hälsocentralen i Terjärv centrum. Strandfastigheter-
nas ägare har gett sitt samtycke till kabeln. Strandområdena har i byggnadsplanen beteck-
ningarna VL och ET. Vattenområdet är samfällt och ägs av Terjärv fiskelag.

Åtgärden planeras att utföras år 2015. Man försöker i första hand montera röret genom riktad
borrning, men om det inte lyckas grävs röret ner under ån. Ett rör placeras ca 1 m under åns
botten och en elkabel dras i röret. Tidpunkten för arbetet bestäms i samråd med Terjärv fis-
kelag för att arbetet ska orsaka så liten skada som möjligt. Kabeln märks ut med band och
märkpålar.
Miljönämnden ger sitt utlåtande vid sammanträde 17.3.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen har inget att invända mot ansökan och förordar beviljande av tillstånd för
byggande av kabeln.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: BILD 1/2015

79 §. ARBETSGRUPP Arbetsgrupp för skolnätsutredningen

Bildningsnämnden 12.2.2015 § 8:
Kommunfullmäktige beslöt 18.2.2014 § 68 i samband med behandlingen av budgeten för år 2015 att
utse en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen.

Det är viktigt att arbetsgruppen har en bred och representativ sammansättning och ärendet behandlas
ur flera synvinklar samt i ett längre tidsperspektiv. Förankringen i fullmäktige är viktig eftersom fullmäk-
tige fattar beslut i ärendet.
En skolnätsutredning ska helst göras utgående från ett helhetsperspektiv i kommunen med betoning
på framtiden och gärna utmynna i ett förslag som fullmäktige behandlar. Tekniska sektorn har lovat
bistå med en fastighetsinventering, som innehåller en analys av skolfastigheterna och investerings-
och underhållsbehovet på sikt. Invånar- och elevantalets utveckling i kommunen bör även finnas med
och en översikt över de nuvarande skolskjutsarna. Pedagogiska aspekter utgående från kraven i den
nya läroplanen ska också beaktas. Den kommunala ekonomin bör även beaktas samt kostnader per
skola och per elev. Därtill bör en konsekvensbedömning presenteras av olika förslag.
Arbetsgruppen bör även diskutera hörande av olika samarbetspartners, tidtabell samt utredningens
format.

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden diskuterar skolnätsutredningens uppgiftsbeskrivning.
Bildningsnämnden skickar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT:
Bildningsnämnden diskuterade skolnätsutredningens uppgiftsbeskrivning. Frågan om utredningen ska
göras med egna krafter eller ska tjänsten köpas utifrån av någon konsult diskuterades även. Tanken
är att fullmäktige utser gruppen på sitt möte 19.3.2015 och att utredningen är klar till hösten för att
fungera som underlag för budgetarbetet inför 2016.
Bildningsnämnden beslöt att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
__________

Kst 9.3.2015:

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen för ärendet till kommunfullmäktige och föreslår
att fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp bestående av fullmäktigeledamöter för att

utreda skolnätet i kommunen. Arbetsgruppen har rätt att kalla intressenter och
sakkunniga efter behov.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 150/2014

80 §. MOTION Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion; uppdatering av utbild-
ningspolitisk program

Bildningsnämnden 12.2.2015 § 9:
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion daterad 9.10.2014 ansett att det utbildningspo-
litiska programmet bör revideras.

Kommunens utbildningspolitiska program gjordes under 2008 och fastställdes av kommunfullmäktige.
Efter det har småbarnsfostran och förskolan inkluderats i bildningsnämndens verksamhetsområde.
Dessa uppgiftsområde saknas i nuvarande utbildningspolitiska program. Nuvarande utbildningspolitis-
ka program har inte använts som grund för beslutsfattande som det var tänkt, bl.a. har skolnätet inte
reviderats enligt programmet p.g.a. politiska beslut,
Problemet blir att dylika program blir snabbt föråldrade och principer som man kunde omfatta för någ-
ra år sedan kan t.ex. av lagstiftningsmässiga skäl inte mera omfattas, som exempel kan nämnas tre-
stegstödet och lagen om elevhälsa. Det ekonomiska läget har medfört att det finns väldigt lite sväng-
rum för tillfället och fokus bör vara på de den mest elementära serviceproduktionen, statens nedskär-
ningar sker med snabba ryck och olika reformer gör att kommunerna måste mera än tidigare leva i
realtid med allt knappare resurser.
Olika utbildningspolitiska program har en tendens att blir väldigt vagt skrivna och innehålla svårtolkade
formuleringar. De politiska organen fattar självständiga beslut oberoende av olika programdeklaratio-
ner. I stället för utbildningspolitiskt program har kommunen strategi 2020, bildningsnämnden har mål
fastställda i budgeten, skolorna har arbetsplaner med skolspecifika mål, skolorna har även lokala
utvecklingsmål som fastställs årligen, dagvården har plan för småbarnsfostran och förskolan verksam-
hetsplan. Dessa är mera aktuella och speglar dagens verklighet mera än utbildningspolitiska program.
Det tidigare utbildningspolitiska programmet behandlades sammanlagt i tio gånger i bildningsnämnden
och hade fyra arbetsgrupper under två års tid.
I budgeten för 2015 finns inskrivet att fullmäktige gör en skolnätsutredning vilket är en del av det gam-
la utbildningspolitiska programmet.

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden konstaterar att en revidering av det utbildningspolitiska programmet inte är aktuell
för tillfället.
Bildningsnämnden sänder svaret till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT:
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________

Kst 9.3.2015:

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar med hänvisning till ovanstående
att en särskild skolnätsarbetsgrupp kommer att tillsättas. Under våren inleds arbe-

tet på fullmäktigenivå att uppgöra en kommunal strategi för Kronoby kommun
där också bildningssektorn ingår som en mycket viktig del. Att uppgöra ett sär-
skilt program för bildningen kan därför inte anses motiverat.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 72/2014

81 §. MOTION Anna-Lena Långbacka m.fl.:s motion; undervisning av elever med special-
behov

Bildningsnämnden 12.2.2015 § 10:
Anna-Lena Långbacka m.fl har i en motion daterad 24.4.2014 förespråkat möjligheten att anvisa ele-
ver med specialbehov till Djupsjöbacka skola. Kommunfullmäktige beslöt torsdagen 18.12.2014 § 68,
vid behandlingen av budgeten för år 2015, att skolan stängs från 1.8.2015. Med anledning av detta
kan man konstatera att motionen saknar aktualitet.

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden konstaterar att motionen är besvarad.
Bildningsnämnden sänder svaret till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT:
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________

Kst 9.3.2014:

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsens meddelar kommunfullmäktige
att motionen måste anses som besvarad i och med kommunfullmäktiges beslut

18.12.2014 § 68.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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Dnr: KST 41/2014

82 §. INITIATIV Mikaela Dahlbackas initiativ; Djupsjöbacka skolas fortsättning

Bildningsnämnden 12.2.2015 § 11:
Mikaela Dahlbacka har inlämnat en initiativ, Bilaga 1/82 § av 9.3.2015 om Djupsjöbackas skolas fort-
sättning.

Kommunfullmäktige beslöt torsdagen 18.12.2014 § 68, vid behandlingen av budgeten för år 2015, att
skolan stängs från 1.8.2015. Med anledning av detta kan man konstatera att motionen saknar aktuali-
tet.

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden konstaterar att motionen är besvarad.
Bildningsnämnden skickar detta svar till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT:
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________

Kst 9.3.2015:

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att initiativet måste anses som besvarat i och med kommun-
fullmäktiges beslut 18.12.2014 § 68.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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83 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Avdelningssekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Arbetsplatsmöte 3, Sjöglimtens daghem 22.1
- Mellersta Österbottens förbund, samkommunstyrelsen 16.2
- social- och hälsovårdsnämnden, 18.2
- Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, 23.2
- Arbetsplatsmöte 4, Sjöglimtens daghem 23.2

b) Förvaltningsdomstolen har med beslut 16.2.2015 inte tagit Pekka Saajorantas besvär
över kommunfullmäktiges beslut 13.6.2013 § 74 till behandling med motiveringen att
ärendet gäller beredning och besvärsrätt inte finns.

c) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för januari 2015; samman-
lagt 177 personer eller 5,7 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete, av dessa
var 22 personer under 25 år och 66 personer över 50 år, 36 personer hade varit utan
arbete över ett år, 17 personer var placerade med olika åtgärder och 5 arbetsplatser
var lediga. I förhållande till november har antalet arbetslösa minskat med 19 perso-
ner. I Jakobstadsregionen var arbetslösheten 7,0 % och i hela landet 13,7 %.

d) NTM-centralen har 26.2.2015 förkastat ansökan om undantagslov av Jari och Johan-
na Syrjälä. Kommunstyrelsen har 13.10.2014 § 239 förordat undantagslovet.

e) Ara har med beslut 24.2.2015, 35551/322/15 förkastat De Utvecklingsstördas Väl i
Karlebynejden rf:s ansökan om förhandsbesked angående investeringsstöd och rän-
testödlån för specialgrupper.

f) Befolkningsregistercentralens anvisningar gällande anmälan om ändrad indelning i
röstningsområden.

g) Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har 2.3.2015 via Kommunförbundet bett
kommunerna att senast 4.3.2015 ge utlåtande om förslaget till ändring av lagen om
ordnande av social- och hälsovården (RP 324/2014) som förts till grundlagsutskottet
för prövning.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar delgivningsärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsens beslöt enhälligt godkänna förslaget.
____________
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84 §. 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: 71, 73, 76-82

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

Paragrafer: 72, 74 - 75

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: 72, 74 - 75

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.


