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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:

Benita Fröjdö, avdelningssekreterare

Sammanträdestid Måndagen den 25 maj 2015, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

122 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
123 §. PROTOKOLLJUSTERING
124 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
125 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund
126 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
127 §. BUDGET 2015 Bokföringsrapport 1.1 - 30.4.2015
128 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Godkänna ramar
129 §. LÖNER Fastställa lönen för tekniska chefen
130 §. KOMMITTÉER Genomgång av medlemmar i övriga kommittéer
131 §. AVTAL Avtal med IK Kronan, TUS och IK Myran för ordnade av

Mellersta Österbottens landskapsstafett i skidåkning 2016
132 §. SYSSELSÄTTNING Information om situationen för långtidsarbetslösa i

kommunen
133 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
134 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
135 §. UTLÅTANDE Justitieministeriets begäran om utlåtande; utvecklande av

tingsrättsnätverket
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122 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 20 maj 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
_________
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123 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Göran Strandvall och Bengt-Johan Skullbacka att justera protokollet.
Protokollet justeras den 27 maj 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Göran Strandvall och Bengt-Johan Skullbacka till protokoll-
justerare.
____________
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124 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Ordförande anmälde två tilläggsärenden:

§ 134 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
§ 135 UTLÅTANDE Justitieministeriets begäran om utlåtande; utvecklande av tingsrätts-

nätverket
Beredningstexter delades ut på mötet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan med anmälda
tilläggsärenden.
_______________
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125 §. KOMMUNSTYRELSEN Frågestund

Kommundirektören informerar styrelsen om aktuella frågor.

Under frågestunden sammanfattade kommundirektören behållningen av de norska tjänste-
männens två veckor långa besök i kommunen. Han informerade också om sitt deltagande i
en kombinerad mäss- och marknadsundersökningsresa 26 - 28.5.2015 till Gnosjöregionen i
Sverige och mässan Affärsracet 2015.
Ordförande redogjorde för social- och hälsovårdsnämndens möte 20.5.2015

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade informationen för kännedom.
_______________
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126 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Kanslisekreteraren:

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, 5.5.2015

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndens
möte.
_______________
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Dnr: KST 70/2015

127 §. BUDGET 2015 Bokföringsrapport 1.1 - 30.4.2015

Tf ekonomichefen:

För årets fyra första månader har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen samt utfallet för resultaträkningen. Resultatet för perioden är negativt och
visar -575 800 euro. Budgeterat för motsvarande period är -313 700 euro. Verksamhe-
tens intäkter ligger 202 800 euro över budgeten och har influtit till 38,6 %. Kostnaderna ligger
542 500 euro över budgeten och har använts till 34,6 %. Kommunalskatt har influtit mer än
budgeterat, medan samfundsskatten och statsandelarna ligger under budgeten.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 69/2015

128 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Godkänna ramar

Tf ekonomichefen:

För resultaträkningen och driftsbudgeten har utarbetats förslag till ramar för år 2016. Vid
uppgörandet av förslaget har bokslutet för 2014, kommunens ekonomiplan, innevarande års
dispositionsplan samt kommunförbundets och finansministeriets prognoser använts. Kom-
munens totala skatteinkomster ökade från år 2013 till 2014 med 6,4 %, av vilka kommunal-
skatten ökade med 4,3 %. Skatterna i ramförslaget grundar sig på kommunförbundets skat-
teprognos för Kronoby i april 2015. Ramförslaget bygger på kommunens nuvarande skatte-
procent 20,75 %. Statsandelarna baserar sig på Kommunförbundets kommunvisa beräk-
ningar.
I ramförslaget för resultaträkningen uppgår verksamhetsbidraget till -37 500 000 €, årsbidra-
get till 1 477 700 € och räkenskapsårets resultat till 177 700 €
I förslaget till ramar för driften finns ett nettobelopp om 37 500 000 € att fördela mellan sekto-
rerna. Vid jämförelse med nettoutgifterna i dispositionsplanen för 2015 är det belopp som
delats i ramförslaget -189 136 € mindre eller med en minskning på 0,5 %.
För driftens planeår 2017-2018 har som tidigare inga speciella ramar utarbetats. Som beräk-
ningsdirektiv till nämnderna är förslaget att nettobeloppet för driften hålls oförändrat.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att till grund för beräkning av anslag i driftshushållningen och resultaträkningen

används beloppen enligt förslagen till riktgivande ramar 2016 varav
driftsminskningen är 0,5 % från dispositionsplanen 2015,

att under driftshushållningens ekonomiplaneår 2017-2018 hålls nettobeloppet för
driften oförändrad.

Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström en sänkning av elverkets avkastning till 120
000 € under planeåren. Förslaget vinner inte understöd och förfaller. Mikaela Dahlbacka fö-
reslår en sänkning av elverkets avkastning till 300 000 € under planeåren. Anders Forsberg
understöder Dahlbackas förslag.

Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordförande att det finns två förslag och att omröst-
ning verkställs. Hon föreslår att den görs med namnupprop så att den som stöder kommundi-
rektörens förslag röstar "ja" och den som stöder Mikaela Dahlbackas förslag röstar "nej",
vilket godkändes. Vid omröstningen gavs 1 ja-röst (Skullbacka) och 6 nej-röster (Dalvik,
Dahlbacka, Forsberg, Hongell, Sandström, Strandvall). 2 röster lades ner (Hagström, Bygg-
mästar). Styrelsen beslöt enligt Dahlbackas förslag.
Elisabeth Hagström reserverade sig mot beslutet.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att till grund för beräkning av anslag i driftshushållningen och resultaträk-

ningen används beloppen enligt förslagen till riktgivande ramar 2016 var-
av driftsminskningen är 0,5 % från dispositionsplanen 2015,

att under driftshushållningens ekonomiplaneår 2017-2018 hålls nettobelop-
pet för driften oförändrad

Kommunstyrelsen föreslår som en kläm till beslutet att nämnderna redogör för den
halvprocentiga driftsminskningen genom att göra en konsekvensbedömning av sina
inbesparingsåtgärder.
_______________
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Dnr: KST 63/2015

129 §. LÖNER Fastställa lönen för tekniska chefen

Kommunsekreteraren:

Tekniska chefen inledde sin anställning 1.6.2014. Hans lönekrav var 4 500 €/mån. Kommun-
styrelsen beslöt vid sitt möte 12.5.2014 § 135, att fastställa totallönen för tekniska chefen till
4 250 €/mån under prövotiden, vilken fastställdes till 6 månader.
I beredningen har beaktats en jämförelse av löner för tjänstemän i motsvarande uppgifter
och också bestämts att beaktats att prövotiden på 6 månader utgått.
Lönegruppen behandlade ärendet 4.5.2015, men kunde p.g.a. bristande informationsunder-
lag inte besluta om något förslag till totallön.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen fastställer tekniska chefens totallön retroaktivt med början från den
1.12.2014. Förslag ges vid mötet.

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen fastställer tekniska chefens totallön till
4 650 € retroaktivt fr.o.m. 1.12.2014.

Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att totallönen fastställs till 4 520 €. Susanne
Hongell understöder förslaget.
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordförande att det finns två förslag och att om-
röstning ska verkställas. Hon föreslår att den görs med namnupprop så att den som stöder
kommundirektörens förslag röstar "ja" och den som stöder Elisabeth Hagströms förslag rös-
tar "nej", vilket godkändes. Vid omröstningen gavs 4 ja-röster (Forsberg, Skullbacka,
Strandvall, Byggmästar) och 5 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Sand-
ström). Styrelsen beslöt därmed enligt Hagströms förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning fastställa tekniska chefens totallön till
4 520 € retroaktivt med början från 1.12.2014.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
25.5.2015

Sida
8/175

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.6.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 44/2015

130 §. KOMMITTÉER Genomgång av medlemmar i övriga kommittéer

Avdelningssekreteraren:

Förutom de kommittéer som tillsattes av kommunstyrelsen vid mötet 11.2 § 53 finns det
kommittéer tillsatta av projekt och organisationer i vilka kommunen på begäran utsett sina
representanter.
Kommunstyrelsen konstaterade vid genomgången av medlemskap i grupper med medlem-
mar från flere kommuner och/eller organisationer 21.2.2011 § 51 att nedannämnda projekt
fortsätter med följande representation:

1. Uppföljningsgrupp för projektet Minskning av surhetsbelastningen till Kronoby å
Ove Björkfors ordförande och miljövårdssekreteraren medlem.

2. Styrgrupp för Fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
Ove Björkfors ordförande och miljövårdssekreterarens medlem.

3. Arbetsgruppen för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
Miljövårdssekreteraren.

4. Uppföljningsgrupp för helhetsplaneringen av Kronoby å
Ove Björkfors ordförande, miljövårdssekreteraren sekreterare och Tage Svartsjö
medlem.

5. Uppföljningsgrupp för reglering av Perho ås mellersta lopp
Peter Sandbacka med Fingal Sjelvgren som ersättare.

6. Delegationen för Perho å
Peter Sandbacka medlem med Carl-Otto Slotte som ersättare.

7. Fonden för Perho å
Peter Sandbacka medlem med Carl-Otto Slotte som ersättare.

8. Regleringsarbetsgruppen för Esse å
Göran Strandvall medlem.

9. Fonden för Esse å
Peter Albäck medlem, Ossian Wassborr ersättare.

10. Delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki åar
Göran Strandvall medlem, ersättare Susanne Hongell.

11. 7 Broars Skärgård r.f. - 7 Sillan saaristo r.y.
Personalsekreteraren medlem med fritidskoordinatorn som ersättare i styrelsen.
Fritidskoordinatorn medlem i marknadsföringsgruppen, personalsekreteraren ersätta-

re.
12. Riksåttan r.f

Kommundirektören.
13. Österbottens handelskammare

Kommundirektören.
14. Österbottens vattenskyddsförening r.f.

Miljövårdssekreteraren.
15. Concordias projekt Kom hit

Henrik Huhta.
16. Stödgrupp för Retro

Personalsekreteraren.
17. Regional arbetsgrupp för utvecklande av kollektivtrafiken

Mätningsteknikern med bildningschefen som ersättare.
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18. KNT-Net
Thomas Hongell, Tage Torrkulla och Leif Jakobsson.

19. Styrgrupp för ökad flygtrafik vid Kronoby Flygfält
Kommundirektören.

20. Styrgrupp för projektet Innostart
Henrik Huhta medlem med Stefan Dahlvik som ersättare.

21. Arbetsgrupper för utredningar om utvidgat kommunalt samarbete i Jakobstadsregio-
nen
Bildningschef Leif Jakobsson medlem i arbetsgruppen för att samordna anskaffningar
inom stöd funktionerna, tekniska chefen Tage Torrkulla kommunens representant i
arbetsgruppen för bolagisering av avloppsreningsverket i Jakobstad.

22. Kommunala samarbetsnämndens arbetsgrupp för strukturnätverket för boende, trafik
och logistik inom Jakobstadsregionen
Elisabeth Hagström och Dan Stenlund.

Kommunstyrelsen har senare tillsatt även följande:
Arbetsgrupp för att verkställa åtgärdsprogrammet för kommunens bostadsbestånd:
Ulrika Ahlbäck, Bengt-Johan Skullbacka, Bernt Slotte, Bernt Storbacka och Clas-Eirik Slotte.

Arbetsgrupp som tryggar servicen vid Nedervetil hälsostation:
Mikaela Dahlbacka valdes som kommunstyrelsens representant i arbetsgruppen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att ovannämnda projekt 15, 19, 20, 21 är avslutade och att
följande projekt kan fortsätta antingen med samma representanter eller så att de granskas:

1. Uppföljningsgrupp för projektet Minskning av surhetsbelastningen till Kronoby å
2. Styrgrupp för Fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
3. Arbetsgruppen för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
4. Uppföljningsgrupp för helhetsplaneringen av Kronoby å
5. Uppföljningsgrupp för reglering av Perho ås mellersta lopp
6. Delegationen för Perho å
7. Fonden för Perho å
8. Regleringsarbetsgruppen för Esse å
9. Fonden för Esse å
10. Delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki åar
11. 7 Broars Skärgård r.f. - 7 Sillan saaristo r.y.
12. Riksåttan r.f.
13. Österbottens handelskammare
14. Österbottens vattenskyddsförening r.f.
15. Stödgrupp för Retro
16. Regional arbetsgrupp för utvecklande av kollektivtrafiken
17. KNT-Net
18. Kommunala samarbetsnämndens arbetsgrupp för strukturnätverket för boende, trafik

och logistik inom Jakobstadsregionen
19. Arbetsgrupp för att verkställa åtgärdsprogrammet för kommunens bostadsbestånd
20. Arbetsgrupp som tryggar servicen vid Nedervetil hälsostation
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BESLUT:

Kommunstyrelsen konstaterar att följande projekt är avslutade:
15) Concordias projekt Kom hit,
19) Styrgrupp för ökad flygtrafik vid Kronoby Flygfält,
20) Styrgrupp för projektet Innostart och
21) Arbetsgrupper för utredningar om utvidgat kommunalt samarbete i Jakobstadsre-
gionen.

Följande projekt fortsätter med nedanstående representation:
1. Uppföljningsgrupp för projektet Minskning av surhetsbelastningen till Kronoby

å
Ove Björkfors ordförande och miljövårdssekreteraren medlem.

2. Styrgrupp för Fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
Ove Björkfors ordförande och miljövårdssekreteraren medlem

3. Arbetsgruppen för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
Miljövårdssekreteraren

4. Uppföljningsgrupp för helhetsplaneringen av Kronoby å
Ove Björkfors ordförande, miljövårdssekreteraren sekreterare och Tage Svart-
sjö medlem.

5. Uppföljningsgrupp för reglering av Perho ås mellersta lopp
Peter Sandbacka med Fingal Sjelvgren som ersättare

6. Delegationen för Perho å
Peter Sandbacka medlem med Carl-Otto Slotte som ersättare

7. Fonden för Perho å
Peter Sandbacka med Carl-Otto Slotte som ersättare

8. Regleringsarbetsgruppen för Esse å
Göran Strandvall medlem

9. Fonden för Esse å
Peter Albäck medlem, Ossian Wassborr ersättare

10. Delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki åar
Bengt-Johan Skullbacka medlem, Susanne Hongell ersättare

11. 7 Broars Skärgård r.f. - 7 Sillan saaristo r.y.
Kommunsekreteraren medlem med kanslisekreteraren som ersättare i styrel-
sen.
Kanslisekreteraren medlem med fritidskoordinatorn som ersättare i marknads-
föringsgruppen.

12. Riksåttan r.f.
Kommundirektören
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13. Österbottens handelskammare
Kommundirektören

14. Österbottens vattenskyddsförening r.f.
Miljövårdssekreteraren

15. Stödgrupp för Retro
Kommunsekreteraren

16. Regional arbetsgrupp för utvecklande av kollektivtrafiken
Planläggaren med bildningschefen som ersättare

17. KNT-Net
Thomas Hongell

18. Kommunala samarbetsnämndens arbetsgrupp för strukturnätverket för boende,
trafik och logistik inom Jakobstadsregionen.
Elisabeth Hagström och Dan Stenlund

19. Arbetsgrupp för att verkställa åtgärdsprogrammet för kommunens bostadsbe-
stånd
Ulrika Ahlbäck, Bengt-Johan Skullbacka, Bernt Slotte, Bernt Storbacka, Clas-
Eirik Slotte, Hans-Erik Lindgren, Carl-Johan Enroth

20. Arbetsgrupp som tryggar servicen vid Nedervetil hälsostation
Mikaela Dahlbacka väljs som styrelsens representant i arbetsgruppen.

_______________
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Dnr: KST 71/2015

131 §. AVTAL Avtal med IK Kronan, TUS och IK Myran för ordnade av Mellersta Öster-
bottens landskapsstafett i skidåkning 2016

Kommundirektören:

Kronoby kommun står som värd för landskapsstafetten i skidåkning 2016. Landskapsstafet-
ten ordnas i Nedervetil 6.1.2016 och enligt avtal, Bilaga 1/131 § av 25.5.2015, fungerar före-
ningarna IK Kronan, TUS och IK Myran som arrangerande föreningar enligt dem emellan
ingått inbördes avtal.
I bifogat avtal regleras det ekonomiska och funktionella samarbetet mellan Kronoby kommun
och föreningarna.
Huvudprincipen i avtalet är att Kronoby kommun beviljar föreningarna ett räntefritt kassalån
som återbetalas helt eller delvis senast 30.6.2016 enligt i avtalet reglerade villkor.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner som värdkommun för landskapsstafetten i skidåkning 2016
bifogat avtal där föreningarna åtar sig arrangörskapet och tävlingsarrangemangen. Avtalet
undertecknas av kommunens representanter och representanter för respektive förening.

Elisabeth Hagström anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under behandlingen av den-
na paragraf.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.
_______________
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Dnr: KST 68/2015

132 §. SYSSELSÄTTNING Information om situationen för långtidsarbetslösa i kommunen

Kommunsekreteraren:

Kommunernas roll när det gäller att sysselsätta personer med en svag ställning på arbets-
marknaden ökar i och med att Lagen om sektorsövergripande samservice, som främjar sys-
selsättningen, trädde i kraft i början av detta år. Lagen ökar kommunernas ansvar, när det
gäller att ordna service för arbetslösa. Lagen stöder finansieringsreformen som trädde i kraft
vid samma tidpunkt och som innebär att kommunen finansierar en del av arbetsmarknads-
stödet till dem som varit arbetslösa över 300 dagar (tidigare 500 dagar) eller 1000 dagar. Det
centrala målet är att förhindra långvarig arbetslöshet.

Arbetsmarknadsstöd, där kommunens finansieringsandel är 50% betalades i mars 2015 till
tolv personer i Kronoby, vilka hade varit 300 dagar arbetslösa. Därtill fanns på listan tolv per-
soner som hade varit 1000 dagar arbetslösa. För dessa betalar kommunen 70% av arbets-
marknadsstödet.

Kommunen har inget eget utgiftskonto för sysselsättningskostnader, utan betalar dem via
Karleby, som en del av social- och hälsovårdsverkets fakturor. Anslaget höjdes år 2013 från
40 000€ till 70 000€ år 2014, men är fortfarande för lågt, eftersom året budgetanslag ligger
på 70 000€. Användningen av kontot låg år 2014 på 92 131€. Totalt betalade Kronoby ca
12200 €/mån i arbetsmarknadsstöd i januari och februari i år men hade i mars fått ner siffran
till drygt 9 200€. Fortsätter användningen som hittills kommer anslaget att överskridas med
50 000€.

Kommunen hade i april en person anställd med lönestöd och 8 personer anställda i rehabili-
terande arbetsverksamhet. Utplaceringen av arbetslösa försvåras av att mat- och städpro-
duktionen är utlokaliserad till privatföretagare och Karleby/äldreomsorgen tillsvidare inte är
intresserad av att ta emot Kronobys arbetslösa vid vårdcentren. Arbetsmarknadsstöd utbeta-
las inte till personer som arbetar på privata marknaden.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade informationen för kännedom.
_______________
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133 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Avdelningssekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
b) arbetsplatsmöte, Sandbacka vårdcenter, 1.4

- arbetsplatsmöte, Sandbacka vårdcenter, 29.4
- social- och hälsovårdsnämnden i Karleby, 5.5.
- styrelsen för Mellersta Österbottens förbund, 18.5.
- styrelsen för Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiiri- ja peruspalvelukuntayhty-
mä, 28.4
- styrelsen för Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiiri- ja peruspalvelukuntayhty-
mä, 18.5
- PM från kommundirektörernas diskussionstillfälle 28.4.
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 13.4
- byggnadskommittén för Sjöglimtens daghem, 3.2, 25.2 och 5.5

c) Information från Österbottens förbund om val av presidium, styrelse och kulturnämnd
för åren 2015-2016.

d) Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby har för kännedom sänt årsrapporten 2015
för säkerhetsplanen för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten och Kronoby
kommun.

e) Närings-, trafik- och miljöcentralens sysselsättningsöversikt för mars 2015; samman-
lagt 176 personer eller 5,6 % av arbetskraften i kommunen var utan arbete, av dessa
var 19 personer under 25 år och 73 personer över 50 år, 40 personer hade varit utan
arbete över ett år, 14 personer var placerade med olika åtgärder och 9 arbetsplatser
var lediga. I förhållande till februari har antalet arbetslösa minskat med 11 personer. I
Jakobstadsregionen var arbetslösheten 6,5 % och i hela landet 13,2 %.

f) Regionförvaltningsverkets har justerat tillståndsbestämmelserna i miljöcentralens mil-
jötillståndsbeslut som givits 15.2.2003, för Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s avlopps-
reningsverks verksamhet i Kronoby.

g) NTM-centralen har beviljat Kronoby kommun statsunderstöd för 2015 för kostnader
som hänför sig till köp av regionbiljettens taxarabatt.

h) Information från turistbyrån i Jakobstad: Turisternas ekonomiska betydelse i Jakob-
stadsregionen, MAVA-beräkningsmodell

i) Migri har via integrationskoordinator Eva-Maria Emet meddelat, att det är syrier som
kommer till Jakobstadsnejden som kvotflyktingar i år. De kommer antagligen att an-
lända från början av september och alla kommer inte samtidigt.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

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

Kanslisekreteraren:

Kommunfullmäktiges möte hölls 21.5.2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt
följande:
a) FASTIGHETER Köp av markområde vid Salobacken, Nedervetil centrum

- meddelas säljaren. Sedvanligt köpebrev undertecknas då beslutet vunnit laga kraft.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
25.5.2015

Sida
8/183

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.6.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 58/2015

135 §. UTLÅTANDE Justitieministeriets begäran om utlåtande; Utvecklande av tingsrätts-
nätverket

Justitieministeriet ber om kommunernas utlåtande om arbetsgruppsbetänkandet Utvecklande
av tingsrättsnätverket. Arbetsgruppens betänkande finns tillgängligt på webbadressen:
http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1426142053965.html

Ärendet har behandlats i Pedersörenejdens kommunala samarbetsnämnd och kommuner-
nas gemensamma utlåtande finns som Bilaga 1/135 § av 25.5.2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kronoby kommunen undertecknar det gemensamma utlåtandet från Jakobstadsregionen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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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: 127, 128, 132, 135

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

Paragrafer: 129, 130, 131

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: 129, 130, 131

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.


