
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
13.4 2015.

Nr
6/2015

Sida
6/136

Sammanträdestid Måndag 13 april 2015, kl. 18.00 - 20.40

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Dalvik, Sixten
Dahlbacka, Mikaela
Forsberg, Anders
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Sandström, Hans
Strandvall, Göran

Ersättare:

Hästö, Jan-Erik
Forsander, Tuula
Broända, Helena
Furubacka, Marina
Ollqvist, Helmer
Myllymäki, Tapani
Backman, Inger
Svartsjö, Peter
Saarukka, Karin

Övriga närvarande:

Lindgren, Hans-Erik
Högnabba, Stefan
Stenbäck, Mats
Djupsjöbacka, Michael
Bjon, Inger

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
kommundirektör
kommunsekreterare

Paragrafer: 102-108 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 15.4.2015

Elisabeth Hagström Susanne Hongell

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 20 april 2015

Inger Bjon, kommunsekreterare
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KALLELSESIDA

Utfärdat

8.4.2015

Sida

6/137

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 20 april 2015
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndagen den 13 april 2015, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

102 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
103 §. PROTOKOLLJUSTERING
104 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
105 §. AVTAL Föravtal om köp av markområde, Forskantsvägen; Kronoby

kyrkliga samfällighet.
106 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Uppföljning av värdkommunsamarbete för

år 2014
107 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
108 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

20.4.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

102 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 8 april 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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103 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Susanne Hongell att justera protokollet.
Protokollet justeras den 15 april 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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104 §. 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:

- byggnadsnämnden 17.3.2015
- miljönämnden 17.3.2015
- bildningsnämnden 26.3.2015
- svenska skolsektionen 26.3.2015

KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 56/2015

105 §. AVTAL Föravtal om köp av markområde, Forskantsvägen; Kronoby kyrkliga
samfällighet.

Planläggaren:
Gemensamma kyrkorådet för Kronoby kyrkliga samfällighet har antagit ett anbud från kom-
munen om att samfälligheten säljer ett ca 8 ha stort markområde vid Forskantsvä-
gen/Seljesvägen åt Kronoby kommun för en summa av 85 000 euro. Skogsbeståndets värde
ingår i köpesumman. Köpesumman motsvarar råmarkspriset för området, d.v.s. oplanerad
mark.

Kommunen har planer på att även detaljplanera området på andra sidan ån vid Forskants
när man nu har påbörjat revideringen av Nedervetil detaljplan. Skisser finns för Forskantsom-
rådet och man har räknat med ca 15 tomter på detta område. Men då man inte vet hur den
färdiga detaljplanen ser ut förrän alla inventeringar är uppgjorda samt myndigheter och övri-
ga intressenter har fått säga sitt, bör man i detta skede uppgöra ett föravtal där man avtalar
om olika villkor där kommunen har rätt att häva detta köp.

Förslag till föravtal samt karta finns som Bilaga 1/105 § av 13.4.2015 till föredragningslistan.
Föravtalet skall även godkännas vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte men föravtalet
registreras inte vidare till inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriverket), då kommunen ännu
måste ha kommunfullmäktiges beslut för ett slutligt köp.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner föravtalet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 57/2015

106 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Uppföljning av värdkommunsamarbete för år 2014

Kommundirektören:

Kronoby kommun och Karleby stad har ingått ett värdkommunsamarbete för handhavande
av social- och hälsovårdssektorn. Under år 2014 fullföljdes det sjätte året av samarbetet.
Bokslutet för år 2014 ger vid handen att detta år blev speciellt då det är det första året som
social- och hälsonämnden, som är en nämnd inom Karleby stad, klarade av att följa de givna
budgetramarna för Kronoby kommuns del och underskred budgeten med knapp marginal.
Det är dessutom skäl att konstatera att nettokostnaderna för år 2014 ligger ca. 2 % under
kostnaderna för år 2013, dvs. 444.798 € lägre.
Uppföljningen av kostnadsutvecklingen är särskilt viktig då strategiska åtgärder har vidtagits
för att ändra på serviceutbudet och skapa fungerande vårdkedjor samtidigt som alternativen
inom vården och serviceutbudet utvecklas. Målsättningen är att detta kan ske samtidigt som
man uppnår en kostnadsnivå som bättre svarar mot de nationella behovsrelaterade jämförel-
setalen. Det är därför uppmuntrande att specialsjukvårdskostnader för år 2014 ligger betyd-
ligt lägre, ca. 9 %, än föregående år och att anstaltsboendet också har minskat helt i linje
med de beslut som fattats om att utveckla serviceboendet. De nya serviceformerna inom
bl.a. äldreboendet och akutsjukvården (ambulansservice) har ökat sin andel i budgeterna
men också bidragit till att nettokostnaderna totalt har hållits inom budgeten.

Primärhälsovården och framför allt läkarmottagningarna har överskridit sina anslag liksom
munhälsovården. Det finns orsak att fortsättningsvis se över serviceproduktionen för att ut-
veckla vårkedjorna och nå de nationella målen. Bokslutsuppgifterna för år 2014 innehåller
tecken på att de beslut som fattats leder till utvecklande av nya serviceformer, ett bredare
serviceutbud och samtidigt också kan resultera i lägre nettokostnader.

För att möta de utmaningar som på nationell nivå förestår inom utvecklandet av en ny soci-
al- och hälsovårdsförvaltning är det av helt avgörande betydelse på kommunal nivå att de
egna strukturerna fungerar servicemässigt och samtidigt uppnår nationellt ställda mål på kva-
litet och effektivitet.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att: - kommunfullmäktige för en diskussion om de resultat som uppnåtts un-

der år 2014 inom vårdsektorn
- kommunfullmäktige utvärderar de strategiska mål som ställts för vården
- kommunfullmäktige konstaterar att utvecklandet av vårdsamarbetet sker

inom nuvarande strukturer och enligt gällande lagstiftning
- kommunfullmäktige inför följande budget och planeperiod uppdaterar

gällande strategi för vårdarbetet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslagen.
___________________
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107 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Organisationskommittén för landskapsstafetten, 23.3.2015
- Karleby stad, social- och hälsonämnden 25.3.2015
- Samkommunen för grundservice och specialsjukvården i Mellersta Österbot-
ten 30.3.2015, Stefan Högnabba informerade muntligt

Stefan Högnabba rapporterade från svenska sektionen - begäran om utlåtande från kom-
munstyrelsen i Kronoby.

Styrelsens ordförande rapporterade från samarbetsnämndens möte 13.4.2015.

Kommundirektören: Två norska tjänstemän, bl.a rådman Anne-Marie Gaino från Nordreisa
kommune i Troms fylke (län) kommer att besöka Kronoby 4-15.5.2015 och följer med kom-
mundirektörens arbete. Tjänstemännen är med i ett ledaruvecklingsprogram som finansieras
genom EU:s Leonardo da Vinci program och Kommunesektorens organisasjon i Norge. En
del av programmet består av en studieresa på 2 veckor i ett EU land. Målet med resan är att
utväxla idéer och kunskap över landsgränserna i Europa

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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108 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Susanne Hongell: Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte 2.2.2015 § 24 enhälligt att omdispo-
nera medel enligt följande:
......
- 4 000 € flyttas från kostnadsstället för allmän administration och näringsliv till kostnads-

stället för marknadsföringsgruppen.
.....
Ärendet delges berörda tjänstemän.
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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: 102-108

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

Paragrafer

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:

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.


