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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
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Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 30 mars 2015, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

85 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
86 §. PROTOKOLLJUSTERING
87 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
88 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
89 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
90 §. HEDERS- OCH UTMÄRKELSETECKEN Inlämna framställning
91 §. VAL Indelning i röstningsområden
92 §. BOKSLUT 2014 Godkänna och underteckna
93 §. BOKSLUT 2014 Bekräftelsebrev till revisorn
94 §. BORGEN Förnyande av borgen för Pensionärshemsföreningen i

Kronoby rf
95 §. PLANER Under revidering varande Kronoby detaljplan, fram-

läggande till påseende
96 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för Ådalens skolas renovering
97 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Förslag till servicenivå 2015 – 2018
98 §. SEMESTER Principer för semestrar på kanslierna
99 §. AVTAL Kommundirektörsavtal
100 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
101 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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85 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 26 mars 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden öppnade sammanträdet och förklarade det lagenligt sammankallat och
styrelsen beslutför.
___________________
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86 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Mikaela Dahlbacka och Anders Forsberg att justera protokollet. Pro-
tokollet justeras den 1 april 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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87 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Peter Svartsjö m.fl. - initiativ angående social- och hälsovården, behandlas under övriga
ärenden

Hans Sandström berättar om aktuella saker från organisationskommittén för landskapsstafet-
ten under övriga ärenden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med ovannämnda tillägg.
___________________
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88 §. 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:

- tekniska nämnden 11.3.2015

KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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89 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Kommunsekreteraren:

Kommunfullmäktiges möte hölls 19.3.2015.

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

a) FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av kvotflyktingar 2015
- Beslutet att kommunen tar emot 10-15 flyktingar år 2015 samt att Terjärv prio-
riteras som första placeringsort meddelas kommunens koordinationsgrupp och
integrationsgruppen för flyktingarbetet i nejden.

b) PLANER Godkänna ändring av detaljplan vid Måsabackavägen ,
Nedervetil centrum

- meddelas Tekniska verket samt markägaren.

c) MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och initiativ väckta
2014 samt tidigare obesvarade motioner

- meddelas motionsställarna samt de som väckt intiativen

d) MOTION Peter Albäck; behov av utbildning för förtroen-
endevalda och tjänstemän

- meddelas motionsställaren

e) BUDGET 2015 Anslag för firande av veterandagen
- meddelas de lokala anordnarna

f) BORGEN Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s anhållan om borgen
- meddelas Kronoby Vatten och Avlopp Ab

g) ARBETSGRUPP Arbetsgrupp för skolnätsutredningen
- meddelas de till arbetsgruppen för skolnätsutredningen valda

h) MOTION Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion;
uppdatering av utbildningspolitiskt program

- meddelas motionsställarna

i) MOTION Anna-Lena Långbacka m.fl.:s motion; undervisning
av elever med specialbehov

- meddelas motionsställaren

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 49/2015

90 §. HEDERS- OCH UTMÄRKELSETECKEN Inlämna framställning

Kommunsekreteraren:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber att kommunerna sänder sina fram-
ställningar om heders- och utmärkelsetecken senast den 22 maj 2015. För personal inom
undervisningssektorn bör framställningar insändas senast den 8 maj.

Utmärkelsetecknen förlänas på självständighetsdagen den 6 december 2014. Framställning-
ar skall gälla tjänsteinnehavare och förtroendevalda, som hör till finansministeriets, inrikes-
ministeriets, social- och hälsovårdsministeriets samt undervisningsministeriets förvaltnings-
områden. Framställningar som kommer in efter den utsatta tiden kan inte beaktas.

Förslagen bör i framställningen vara grupperade enligt förvaltningsområde.

Det är synnerligen viktigt att tidigare beviljade heders- och utmärkelsetecken samt titlar
nämns i framställningen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen inlämnar framställning om beviljande av heders- och utmärkelsetecken till
2-3 personer.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt inlämna framställning om beviljande av heders- och utmär-
kelsetecken till XX och XX.
_________________
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Dnr: KST 46/2015

91 §. VAL Indelning i röstningsområden

Kommundirektören:
Enligt 8 § i vallagen skall fullmäktige vid behov senast i april fatta beslut om indelning i röst-
ningsområden. Kommunen bildar ett enda röstningsområde, såvida det inte är nödvändigt att
dela upp kommunen i flera. Indelningen beror inte på invånarantalet, kommunen kan fritt
besluta om storlek och antal. Beslutet om röstningsområdena träder i kraft den 15 oktober,
ifall beslutet fattas av fullmäktige inom april.
Kommunfullmäktige har behandlat frågan om antalet röstningsområden senast i mars 2013.
Ingen ändring av de åtta röstningsområdena gjordes, en del diskussioner fördes kring 5.
röstningsområdet Nedervetil-Norrby vars röstberättigade redan många år understigit 100.
Lagens bestämmelse om ett litet röstningsområde bygger inte på antalet röstberättigade utan
på antalet uppskattade röstande.

Enligt lagen är ett röstningsområde litet om det finns mindre än 50 förhandsröster eller om
det finns grundad anledning anta att färre än 50 personer kommer att rösta i röstningsområ-
det på valdagen. Detta leder till att förhands- och valdagsrösterna bör slås ihop. Därtill finns
alternativet att om högst 50 personer sammanlagt antas rösta bör rösterna sammanföras
med ett annat röstningsområdes och räknas av centralvalnämnden. Vid de två senaste EU-
valen 2009 och 2014 har röstningsområdet Nedervetil-Norrby slagits ihop med röstningsom-
rådet Nedervetil och rösterna räknats av centralvalnämnden. Vid övriga val har förhandsrös-
terna och valdagsrösterna sammanförts och rösträkningen skötts av valnämnden.

Röstningsstatistik de senaste valen för de mindre röstningsområdena finns som Bilaga 1/91
§ av 30.3.2015. Av statistiken framgår att valdeltagandet i de små röstningsområden inte är
högre än i kommunen i medeltal och att röstande på förhand har ökat i hela kommunen.

Numera ger justitieministeriet kommunerna möjlighet att använda elektroniska vallängder i
röstningsområdena för registrering av röster på valdagen. Detta betyder att det i framtiden
bör finnas fungerande nätuppkoppling även i röstningslokalerna på valdagen. I riksdagsvalet
2015 är det 51 kommuner som anmält intresse för detta som också rekommenderas.

Kostnaderna för att upprätthålla ett litet röstningsområde uppgår till ca 1 500 €, största ut-
giftsposterna är valnämndens arvoden och arvodet för centralvalnämndens extra möte. En
sammanslagning till ett mindre antal röstningsområden motiveras främst av praktiska orsa-
ker, som bevarande av valhemligheten och centralvalnämndens extra arbete med ett litet
röstningsområde som inte kan agera helt självständigt.

Möjligheterna att förhandsrösta har avsevärt förbättrats sedan förhandsröstningslokalerna i
t.ex. Kronoby är öppna till kl. 18.00 alla vardagar samt lördag och söndag mellan kl. 10-13.
Mellan 8 och 14 april kan man förhandsrösta i hela landet förutsatt att identitetsbevis kan
uppvisas. Personer med funktionshinder kan rösta i sitt eget hem om det meddelas på för-
hand till centralvalnämnden.

Följande val är kommunalvalet i april 2017 och presidentvalet januari/februari 2018.
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Centralvalnämnden behandlade frågan 3.3.2015 § 12 och beslöt efter omröstning att ingen
ändring i antalet röstningsområden föreslås.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige indelar kommunen från och med 15.10.2015 i tre röst-

ningsområden: Kronoby, Nedervetil och Terjärv.

Susanne Hongell föreslog att samtliga röstningsområden hålls kvar. Förslaget understöddes
av Elisabeth Hagström och Anders Forsberg.

Styrelseordföranden konstaterar att det finns två förslag och att röstning bör genomföras.
Röstningen genomförs så, att den som röstar på KD:s förslag röstar ja och den som röstar
på Hongells förslag röstar nej. Rösterna föll 4 ja ( Byggmästar, Forsander, Dalvik och
Strandvall) och 5 nej (Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Hongell och Sandström). Hongells
förslag vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att ingen ändring gällande antalet röst-
ningsområden föreslås för kommunfullmäktige.
_________________
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Dnr: KST 51/2015

92 §. BOKSLUT 2014 Godkänna och underteckna

Tf ekonomichefen:

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Enligt bestämmelserna i kommunallagens
68 § skall kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden för utgången av
mars månad efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt,
efter revisionen, förelägga bokslutet för fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör
balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
I den ändrade kommunallagens 8 kapitel 68 a stadgas om när en kommun är skyldig att upp-
rätta ett fullständigt koncernbokslut, som förutom koncernbalansräkningen även omfattar en
koncernresultaträkning och en finansieringsanalys för koncernen jämte noter. Kronoby kom-
mun uppfyller kriterierna enligt de ändrade bestämmelserna och är skyldig att fr.o.m. 2008
års bokslut upprätta ett fullständigt koncernbokslut. Kommunens bokslut undertecknas av
ledamöterna i kommunstyrelsen och av kommundirektören.
Kommunens inklusive affärsverket Kronoby Elverks bokslut för år 2014 visar ett överskott på
3 803 171,74 €. Beloppet bildas av kommunens underskott på 1 236 557,86 € samt av El-
verkets överskott på 5 039 729,60 €. I samband med bolagiseringen har affärsverkets egen-
dom övergått som apport till Kronoby Elverk Ab till gängse värde, vilket gav upphov till en
extraordinär intäkt på 4 882 055,13 €. Kommunens budgeterade resultat uppgick till -
1 408 009 €, medan Elverket hade budgeterat ett överskott på 152 162 €. Den egna verk-
samheten i kommunen har med några mindre undantag hållits inom sin budget. Statsande-
larna inflöt 200 400 € mindre än budgeterat, medan skatteinkomsterna blev 420 312 € över
budget. I kommunens balans per 31.12.2014 uppgår det totala ackumulerade överskottet till
5 877 860,06 € eller 882 € per invånare. Årsskiftet innan uppgick det ackumulerade överskot-
tet till 311 € per invånare. Vid slutet av år 2014 uppgick lånestocken i kommunen till 2 771 €
per invånare mot 2 018 € per invånare föregående årsskifte.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2014 med därtill hörande verksamhetsberättel-
se och noter.
Kommunstyrelsens ledamöter och kommundirektören undertecknar bokslutet och överläm-
nar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt till kommunfullmäktige, som tar del av
bokslutshandlingarna.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2014 med därtill hörande verksamhets-
berättelse och noter.
Kommunstyrelsens ledamöter och kommundirektören undertecknar bokslutet och
överlämnar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt till kommunfullmäktige,
som tar del av bokslutshandlingarna.
_____________________
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Dnr: KST 52/2015

93 §. BOKSLUT 2014 Bekräftelsebrev till revisorn

Tf ekonomichefen

Kronoby kommunfullmäktige har enligt kommunallagen valt Oy BDO Audiator Ab till att
granska kommunens bokföring, bokslut och förvaltning för mandatperioden 2013-2016. Som
en del av revisionsprocessen begär Oy BDO Audiator Ab en bekräftelse, Bilaga 1/93 § av
30.3.2015 av kommunstyrelsen och kommundirektören i form av ett bekräftelsebrev i enlig-
het med god revisionssed. Bekräftelsebrevet och uppdragsbrevet lämnas i anslutning till re-
visionen av Kronoby kommuns bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden
1.1-31.12.2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören undertecknar bekräftelsebrev samt
uppdragsbrev å kommunstyrelsens vägnar gällande revision av Kronoby kommuns bokfö-
ring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 47/2015

94 §. BORGEN Förnyande av borgen för Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf

Tf ekonomichefen:

Statskontoret/Statens bostadsfond meddelar 10.3.2015 att det har gått tio år 9.11.2015 sen
Kronoby kommun gav borgen för Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf. Kommunfullmäkti-
ge beviljade 29.9.2005 § 76 Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf borgen för 349 700 € på
lån nummer 1400 0000000143 från Statskontoret. Eftersom det snart förflutit tio år sedan
Kronoby kommun utfärdade borgensförbindelsen kommer Statskontoret att avbryta den ifall
den inte förlängs. Enligt förvaltningsstadgans 10 § godkänner kommunstyrelsen avbrytande
av preskriptionstid för borgensförbindelser.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att förlänga preskriptionstiden för borgen som beviljats Pensio-
närshemsföreningen i Kronoby rf på lån nummer 1400 0000000143 från Statskontoret med
tio år fram till år 2025.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 48/2015

95 §. PLANER Under revidering varande Kronoby detaljplan, framläggande till på-
seende

Planeringsbyrå HN-Consult har färdigställt ett förslag till en reviderad detaljplan för Kronoby
centrum. Det planlagda områdets areal är ca 310 ha stort. Syftet med planläggningen är att
revidera och sammanfoga befintliga detaljplaner som finns i Kronoby centrum. Den äldsta
planen på området, detaljplan för Tallåsen, är från 1984. På den västra sidan om järnvägen
är den senaste revideringen från 1994. Planesituationen inom kvarteren är föråldrad och har
i många fall inte blivit förverkligad. Man har nu sett över markanvändningen och områdesre-
serveringarna för kvarteren enligt rådande verksamhet samt försökt göra obebyggda områ-
den mera attraktiva. Man har också uppdaterat kvarters- och tomtindelningen enligt gällande
fastighetsindelning.

Planeförslaget har varit till påseende en första gång, det s.k. ”hörande i planeringsskedet”
och ett arbetsmöte med NTM-centralen hölls den 19.2.2014. Myndigheter, nämnder och pri-
vatpersoner gav därefter synpunkter för den fortsatta planeringen. Man har gjort 98 ändringar
i planen och de framgår av Bilaga 1/95 § av 30.3.2015. P.g.a detaljplanekartans storlek fö-
revisas den i pappersform vid mötet, förutom att den distribuerats i elektronisk form.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslutar att sätta detaljplaneförslaget för den reviderade detaljplanen över
Kronoby centrum till offentligt påseende i minst 30 dagar samt begär utlåtande av myndighe-
ter och nämnder.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget och poängterade speciellt
begäran om utlåtande av kommundelsnämnden i Kronoby kommundel.
______________________
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Dnr: KST 54/2015

96 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för Ådalens skolas renovering

Tekniska chefen

I årets investeringsbudget finns ett anslag på 700.000 € för den fortsatta renoveringen av
Ådalens skola. Arbeten inleddes redan under 2014 med planering och kartläggning av pro-
blemen med inneluften . För kartläggningen av fukt och luftproblem har man anlitat JW In-
spekt. För detaljplaneringen av saneringen har anlitats en planeringsbyrå Idea strucktura
som är specialist på området gällande saneringar. För ventilationsplaneringen har anlitats
ing. byrå Kenneth Lindgren som också planerade ventilationen vid renoveringen 1997. För
el planeringen har ing byrå Stagnäs & Nylund anlitats och för arkitektplaneringen ing.byrå BJ
Häggblom.

Renoveringen av 5 st klassrum inleddes 2014 genom köptjänster för att få en bättre bild av
saneringsbehovet samt en kostnadsuppfattning av saneringsprojektet samt underlag för
kommande entreprenadhandlingar. Saneringen av tre klassrum har fortsatt också under
2015 genom köptjänst av Pinalto för saneringsarbeten, Koskela Ab för ventilationsarbeten,
ACU-Elektro för elarbeten och VVS Sandström för rörarbeten.
För den fortsatta saneringen, på 480 m2 för 2015 och utbyggnaden av ett nytt ventilationsut-
rymme på 136 m2 samt för utbyggande av ventilationen har nu inbegärts offerter på arbete-
na. Projektet har utannonserats på Hilma enligt sk begränsat anbudsförfarande och an-
budshandlingarna skickades ut den 4.3.2015 och anbuden skulle vara inlämnade till den
23.3 kl 14.00. För saneringsarbetena och för ventilationsutrymmesbyggnaden inbegärdes två
skilda byggnadsofferter som skickades ut åt 8 olika byggnadsentreprenörer.

Anbuden öppnades och protokollfördes tisdagen den 24.3 kl 12.00. Se Bilaga 1/96 § av
30.3.2015, öppningsprotokoll. Anbudshandlingarna finns till påseende vid mötet.

På basen av erhållna anbud föreslår tekniska chefen att de förmånligaste anbuden väljs och
att kontrakt uppgörs efter att handlingarna genomgåtts med entreprenörerna och besvärsti-
den utgått.

Förmånligaste anbud;

Byggnadsentreprenad för ventilationsutrymme Pinalto Oy 157.880,00 € moms 0%
Byggnadsentreprenad för saneringsarbeten Pinalto Oy 132.027,76 €

El-entreprenad ACU-Elektro 35.700,00 €
Rörentreprenad VVS-Sandström 69.700,00 €
Ventilationsentreprenad G.Koskela Ab 108.300,00 €

Totalt 503.607.76 € moms 0%

624.473,62 € moms 24 %

De förmånligaste anbuden har getts av samma entreprenörer som också utfört de inledande
saneringsarbetena under 2014 och under de tre första månaderna under 2015.
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KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer Pinalto Oy för byggnads entreprenad för ventilationsutrymme och
saneringsarbeten, ACU Elektro för elentreprenad, VVS-Sandström för rörentreprenad och G.
Koskela Ab för ventilationsentreprenad.

Susanne Hongell och Hans Sandström anmälde jäv och lämnade rummet under behand-
lingen av denna paragraf. Anbudshandlingarna fanns till påseende vid mötet

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 43/2015

97 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Förslag till servicenivå 2015 – 2018

Tekniska chefen:

I § 29 i Räddningslagen föreskrivs att det lokala räddningsväsendet besluter om servicenivån
efter att hört kommunerna. Den nu gällande servicenivån som är godkänd av räddnings-
nämnden är enligt beslut i kraft till den 30 juni 2015. Därför bör ett nytt beslut beredas så att
den nya servicenivån kan börja gälla från den 1 juli 2015. Kommunerna i Mellersta Österbot-
tens och Jakobstads områdets räddningsverk ombedes nu lämna in sina utlåtande senast
den 31 mars.

I förslaget gällande servicenivån som nu är framlagt för utlåtande redogörs för vilka faror
som finns i området och bedöms vilka risker det medför. Verksamhetsmålen framgår också,
liksom tillgängliga resurser för servicen och servicenivån. För Kronobys del medför förslaget
inga förändringar gällande beredskap för minimi målnivå för räddningsverksamhetens perso-
nal, fordon, båtar och övrig utrustning. Förslaget om servicenivån för 2015-2018 innebär i
stort bibehållen servicenivå för Kronobys del.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till beslut om servicenivå för räddningsväsendet
2015-2018 och överför denna paragraf som sitt utlåtande i ärendet till räddningsväsendet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 53/2015

98 §. SEMESTER Principer för semestrar på kanslierna

Kommunsekreteraren:

Semester ges under en tid som bestäms av arbetsgivaren. Minst 65 procent av den totala
semestern som intjänats under kvalifikationsåret bör förläggas till semesterårets semesterpe-
riod (2.5 - 30.9) och resten förläggas efter semesterperioden, om inte arbetsuppgifterna är så
säsongbetonade att något annat är påkallat eller man kommer överens om något annat med
tjänsteinnehavaren/arbetstagaren. Av semestern kan efter överenskommelse med den an-
ställda den del som överstiger 10 semesterdagar ges i flera delar och ända fram till
30.9.2016, således under följande års semesterperiod. Arbetsgivaren skall höra den anställ-
da innan semesterlistan fastställs.

Det är brukligt att kommunala byråer stänger sina verksamhetspunkter 2 - 4 veckor under
semesterperioden. Ifjol var Kommungården och byrån i Terjärv stängd veckorna 27-30 o in-
fopunkten i Nedervetil följde bibliotekets öppethållningstider. Olika arrangemang och de an-
ställdas ansvar för sina jobb gör att erforderlig service fås, betalningsåtaganden sköts och
kungörelser anslås oberoende av stängningen.

Samtidigt som information om semestern sänds ut, meddelas även om arbetsgivarens öns-
kemål att arbetstagarna byter ut en del eller hela semesterpenningen till ledighet.
Semesterpenningen utbetalas som tidigare i juli månad, i år onsdagen 15 juli.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter
- att Kommungården och byrån i Terjärv är stängda veckorna 28 - 31 (6.7 - 2.8.2015) på

grund av semestrar. De funktioner som bör ge service fungerar oberoende av stängningen.

- att semesterpenningen betalas ut onsdagen 15 juli 2015 och att arbetsgivaren önskar att
arbetstagarna byter ut en del eller hela semesterpenningen till ledighet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 50/2015

99 §. AVTAL Kommundirektörsavtal

Ordföranden:

Kommunstyrelsen utvärderar i mars och september månad årligen i gemensamt möte med
kommundirektören uppgifternas utförande och ansvarsfördelningens avvägningar.
I det utvecklingssamtal (23.3.2015) som fördes mellan kommundirektören och kommunfull-
mäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande framkom tre tyngdpunktsområden
som har högsta prioritet det närmaste halvåret; ekonomin och fördjupat samarbete med
kommunerna i närområdet och kommunens fortsatta självständighet.

För att möta nedgången i statsandelar och kunna fortsätta som självständig kommun är det
av största betydelse att kommundirektören tillsammans med ledningsgruppen, kommunsty-
relsen och framför allt kommunfullmäktige arbetar fram nya strukturer som stabiliserar kom-
munens ekonomi. För detta ändamål planeras utbildningstillfällen och aftonskolor i samband
med vårens fullmäktigemöten.

Med tanke på de reformer som nu lagts på is är det också viktigt att fortsätta och fördjupa
samarbetet med grannkommunerna för att åstadkomma kostnadseffektiv service åt kommun-
invånarna. Siktet bör vara inställt på fungerande avtal inom till exempel gymnasieutbildning-
en, social- och hälsovården och stödfunktioner. I och med detta är brobyggarrollen mellan
kommunerna norröver och söderöver ännu aktuell.

ORDF:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen för en diskussion om målen för kommundirektörens arbete fram till utvär-
deringsperiodens slut och antecknar den för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________________
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100 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 3.3.2015
- Samkommunstyrelsen för Optima, 9.3.2015
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 16.2.2015
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen 5.3.2015
- Social- och hälsovårdsnämnden, 11.3.2015
- Mellersta Österbottens förbund, styrelsen 23.3.2015

b) Skrivelse från styrelsen för Kronoby Lokalavdelning av ÖSP om användning och de-
taljplanering av åkermark för bostadsområden, industriområden och även vägnäten för
dessa områden. Skrivelsen har delgetts de planeringsansvariga inom tekniska verket.

c) Österbottens avfallsnämnds godkännande av de reviderade avfallshanteringsföreskrif-
terna

d) Uttalande av äldre rådet: "Äldrerådet i Kronoby uttalar sitt bekymmer över samhällsut-
vecklingen speciellt för de äldre, då det gäller tillgången och tillgängligheten för olika
typer av service t.ex. tandvården i Nedervetil."

e) Regionförvaltningsverket har med beslut nr 46/2015/1 justerat tillståndsbestämmel-
serna för under bildande varande bolag Huldén Krister och Dans verksamhet. De ju-
sterade bestämmelserna ersätter i sin helhet de tidigare tillståndsbestämmelserna
som givits 10.5.2002.

f) Karleby stad/Social- och hälsovårdsnämnden: Dispositionsplan för social- och hälso-
vårdsväsendets enheter i Kronoby år 2015

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
30.03.2015

Sida
5/133

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

7.4.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

101 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

a) Peter Svartsjö m. fl. inlämnade ett initiativ till långsiktig plan över hurudan vård kommunin-
vånarna vill ha samt var kommuninvånarna vårdas, Bilaga 1/101 § av 30.3.2015.

b) Kommundirektören: Skolning av förtroendevalda. Diskussion angående anskaffning av
boken Kommunen - från beslut till handling. Inget beslut togs.

c) Hans Sandström - rapport från organisationskommitténs för landskapsstafetten i Kronoby
2016 möte 23.3.2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom samt överlämnar Svartsjö
m.fl.:s initiativ till beredning.
___________________
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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: 85-89, 97, 99-100

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

Paragrafer: 90-96, 98, 101

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: 90-96, 98, 101

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.


