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Sammanträdestid Måndagen den 4 maj 2015, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

109 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
110 §. PROTOKOLLJUSTERING
111 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
112 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
113 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
114 §. UPPVAKTNINGAR De Stupades Dag
115 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns

allmännyttiga fond
116 §. UNDERSTÖD Norra svenska Österbottens krigsveteranförening r.f.
117 §. UTLÅTANDE Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektions

anhållan om utlåtande; Nedervetil hälsostations
kondition och fortsatt planering

118 §. FASTIGHETER Köp av markområde vid Salobacken,
Nedervetil centrum

119 §. SEMESTER Fastställa kommundirektörens semester
120 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
121 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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Före mötet öppnades hälsades rådman Anne-Marie Gaino och ekonomichef Rita Toresen
från Nordreisa kommun i Nordnorge välkomna att närvara under sammanträdet. De kommer
under två veckor att bekanta sig med Kronoby kommun som en del i ett av EU finansierat
ledarutvecklingsprogram.

109 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 29 april 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
_______________
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110 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Hans Sandström och Göran Strandvall att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 6 maj 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Hans Sandström och Karin Saarukka till protokolljusterare.
_______________
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111 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Ordföranden anmälde ett par delgivningsärenden som tas upp i samband med behandlingen
av § 120 övriga ärenden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
_______________
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112 §. 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 9.4.2015
- byggnadsnämnden, 14.4.2015
- tekniska nämnden 15.4.2015

KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________
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113 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Kommunsekreteraren:

Kommunfullmäktiges möte hölls 23.4.2015.

KD:S FÖRSLAG:

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

a) NÄMNDER Utvärderingsgrupp för servicen inom social- och hälsovården
- meddelas de valda samt social- och hälsonämnden i Karleby

b) VAL Indelning i röstningsområden
- meddelas Vasa valkretsnämnd och centralvalnämnden i Kronoby

c) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Uppföljning av värdkommunsamarbete för
år 2014

- antecknades för kännedom

d) MOTION Peter Albäck; uppmaning till revisionsnämnden att granska god
förvaltningssed vid protokollskrivningen av fullmäktiges § 67

- meddelas Peter Albäck och revisionsnämnden

e) DELGIVNINGSÄRENDEN,
- Kristdemokraternas motion skickas till kommunstyrelsen för beredning

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 61/2015

114 §. UPPVAKTNINGAR De Stupades Dag

Kommunsekreteraren:

Till kommunens tradition hör att på De stupades dag tillsammans med representanter för
församlingarna och veteranerna uppvakta vid hjältegravarna. De stupades dag firas i år sön-
dagen den 17 maj.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser tre personer att tillsammans med församlingarna och veteranernas
representanter uppvakta vid hjältegravarna på De Stupades Dag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt följande personer att representera kommunen vid
uppvaktningar på hjältegravarna:
Hans-Erik Lindgren ersättare Göran Strandvall
Mikaela Dahlbacka " Tapani Myllymäki
Hans Sandström " Mats Stenbäck.
_______________
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Dnr: KST 39/2015

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

Kst 9.3.15 § 72:
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 lokalavdelning i Kro-
noby, 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 kommundel utdelas av totalbe-
loppet 24 % eller 572,71 €, 13 % eller 310,22 € åt elever från Nedervetil 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.
____________

Kst 4.5:
Tf. ekonomichefen:

Inga ansökningar om stipendier för yrkesutbildning har inkommit från varken Kronoby, Ter-
järv eller Nedervetil kommundelar inom utsatt tid.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslutar att ingen utdelning av stipendiemedel för yrkesutbildning sker
detta år i brist på ansökningar. Anslaget om sammanlagt 1 193,15 € överförs till nästa år.

BESLUT:

Kommunstyrelsens beslöt i enlighet med förslaget. Inför utdelningen 2016 kontaktas
studiehandledaren på Ådalens skola för att informera elever i åk 9 om möjligheten att
ansöka om stipendiemedel.
_______________
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Dnr: KST 60/2015

116 §. UNDERSTÖD Norra svenska Österbottens krigsveteranförening r.f.

Kommunsekreteraren:

Norra Svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. har under många år beviljats ett under-
stöd på 3 000 € för veteranernas rehabilitering från social- och hälsovårdens budget i Krono-
by. Sedan social- och hälsovården överfördes till Karleby stad ingår beloppet i det anslag
som är budgeterat för kommunens egna kostnader för social- och hälsovården.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar 3 000 € i understöd till Norra svenska Österbottens krigsveteranfö-
rening r.f. för rehabilitering av frontveteraner år 2015. Anslag utgår ur styrelsens disposi-
tionsmedel/social- och hälsovård. Redovisning över användningen av understödet under år
2014 bör inlämnas till kommunstyrelsen innan årets anslag utbetalas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 67/2015

117 §. UTLÅTANDE Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektions anhållan om
utlåtande; Nedervetil hälsostations kondition och fortsatt planering

Kommundirektören:

Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har inbegärt ett utlåtande från kommun-
styrelsen i Kronoby kommun över svenska sektionens beslut med anledning av den rapport
som en planeringsarbetsgrupp för Nedervetil hälsostation överlämnat. Svenska sektionens
behandling framgår av Bilaga 1/117 § av 4.5.2015 och arbetsgruppens omfattande utredning
av Bilaga 2/117 § av 4.5.2015.

Planeringsarbetsgruppens förslag efter en omfattande undersökning av befintliga utrymmen
dvs. nuvarande hälsostation och diskussion med berörd personal är att nuvarande hälsosta-
tion rivs och ersätts med en ny byggnad i det sk. alternativ B. Detta är planeringsarbetsgrup-
pens och svenska sektionens enhälliga förslag. Alternativ B innebär att mottagnings- och
rådgivningstjänster produceras som närtjänster i Nedervetil men att mun- och tandvårds-
tjänster produceras som regionala tjänster.

Kronoby kommun är inte serviceproducent och i sitt utlåtande innebär det att kommunen i
första hand tar ställning till vilka åtgärder som fastighetsägaren dvs. Kronoby kommunen
förbinder sig att vidta. Dessutom ligger det i kommunens intresse att serviceutbudet säkras i
närserviceområdet och att detta sker till en kostnadsnivå som håller sig inom de ramar som
angivits sektorn. Det investeringsbehov som framgår av alt. B är i storleks ordningen 720.000
€ utgående från att behovet av nya utrymmen är mindre än 300 kvm.

KD:S FÖRSLAG:

Kronoby kommun konstaterar att planeringsarbetsgruppen genomfört en djupgående och
mångsidig analys av servicebehovet och att den också grundligt genomgått problemen i nu-
varande fastighetsbestånd. Kronoby kommun delar planeringsarbetsgruppen uppfattning och
stöder svenska sektionens åsikt om att Alternativ B såväl på kort som lång sikt bäst säkrar
närservicebehovet i Nedervetil och att det innebär att nuvarande hälsostation, med beaktan-
de av dess tekniska skick och problematiska planlösningar, rivs samt att en ny byggnad al-
ternativt nya utrymmen på c. 300 kvm ersätter den rivna hälsostationen.
Kronoby kommun meddelar i sitt utlåtande att den i sin planering för budgetåren 2016 och
2017 har beredskap att inta budgetanslag för att förverkliga åtgärder i fastighetsbeståndet
enligt Alternativ B och att enligt tillgänglig information åtgärderna för driftsekonomin ligger
inom de budgetramar som kommer att anvisas för social- och hälsovårdssektorn. Den slutli-
ga placering och storleken på hälsostationen bereds i den av Kronoby kommun tillsatta pla-
neringsgruppen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________
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Dnr: KST 66/2015

118 §. FASTIGHETER Köp av markområde vid Salobacken, Nedervetil centrum

Planläggaren:

Underhandlingar har förts med Dagny Stenborgs dödsbo om köp av ett markområde invid
Salobacka industriområde, väster om Nedervetil centrum. Arealen är ca 2,8 ha och består av
oplanerad skogsmark.
Priset är 22 000 euro + skogsbeståndets värde. Skogsbeståndet består av ca 35-40 årig tall-
skog. Kommunen har inte några fler lediga tomter vid Salobacken så detta är ett lämpligt
objekt som kunde inköpas. Bredvid detta skifte äger kommunen ett markområde som vi på
detta sett kommer åt. Vatten- och avloppsledning finns färdigt bredvid området. Sågvägen
slutar vid detta område så vägen behöver bara förlängas.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen köper av Dagny Stenborgs dödsbo ett ca 2,8 ha stort outbrutet skogs-

område av lägenheten Salo RNr 10:34 i Nedervetil by, för ett pris av 22 000 euro +
skogsbeståndets värde.

Under diskussionen efterfrågades skogsbeståndets totalvärde. Saken utreds inför behand-
lingen av ärendet i kommunfullmäktige.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 65/2015

119 §. SEMESTER Fastställa kommundirektörens semester

Kommunsekreteraren:

Enligt förvaltningsstadgan § 41 beviljar kommunstyrelsen semester och tjänstledigheter för
kommundirektören.
Kommundirektör Michael Djupsjöbacka är berättigad till sammanlagt 38 semesterdagar och
anhåller om att kommunstyrelsen fastställer hans semester för kvalifikationsåret 1.4.2014-
31.3.2015 att tas ut 22.6 - 26.7.2015 (25 dagar). Återstår 13 dagar.

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Ordföranden föreslår att kommundirektören beviljas semester innevarande års semester
22.6 - 26.7.2015.

Återstående 13 semesterdagar från semesterkvalifikationsåret 2014-15 tas ut i samråd med
styrelsens ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.
_______________
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120 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Optima samkommun, samkommunstyrelsen 30.3.2015 bl.a. meddelande om

att kökshjälparlinjen flyttas till Nykarleby från och med höstterminen 2015
- Sjöglimtens daghem, arbetsplatsmöte 5, 30.3
- Marknadsföringsgruppen 8.4.2015
- Karleby stad, social- och hälsonämnden 15.4.2015
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen 24.3 och 15.4.2015
- Mellersta Österbottens förbund, styrelsen 13.4.2015
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsfullmäktige 23.4.2015
- 7 Broars Skärgård r.f. styrelsen 15.4.2015
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 20.4.2015
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 7.4.2015
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion § 39: Neder-

vetil hälsostations kondition och fortsatt planering. Bilaga: Problemen med
inomhusluften i Nedervetil hälsostation och planeringen av nya verksamhets
utrymmen.

- Konkurrens- och konsumentverket: Bolagiseringsskyldighet i kommunallagen.
Översänts till Kronoby Elverk för åtgärder.

- Befolkningsstatistik.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Ärendena antecknades.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
4.5.2015

Sida
7/161

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.5.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

121 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Kommundirektören delgav muntligt en preliminär budgetjämförelse för januari-mars 2015.

Kommundirektören, styrelsens ordförande och Stefan Högnabba informerade om MÖCS
kommunrunda i Karleby stadshus 4.5.2015. Högnabba önskade vägkost inför kommande
förhandlingar om förvaltningen av samkommunens ackumulerade överskott. Styrelsen var
enig om att överskottet bör behandlas enligt gällande grundavtal och återbäras till ägarkom-
munerna.

BESLUT:

Informationen antecknades för kännedom.
________________
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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: 114,117,118

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

Paragrafer: 115-116, 119

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: 115-116, 119

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.


