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21.12.2015

Nr
20/2015

Sida
20/1

Sammanträdestid Måndagen den 21 december 2015, kl. 18.00 - 19.10

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
Bjon, Inger
Kjellman, Pamela

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
t.f. kommundirektör
ekonomichef

Paragrafer: 274-284 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Pamela Kjellman

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 22 december 2015

Hans Sandström Göran Strandvall

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 4 januari 2016

Pamela Kjellman, ekonomichef
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KALLELSESIDA

Utfärdat

16.12.2015

Sida

20/2

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 4 januari 2015
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Pamela Kjellman, ekonomichef

Sammanträdestid Måndagen den 21 december 2015, kl. 18:00 -

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

274 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
275 §. PROTOKOLLJUSTERING
276 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
277 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
278 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
279 §. BUDGET 2015 Bokföringsrapport 1.1 - 30.11.2015
280 §. BIDRAG Ab Kronoby Konstis Oy:s anhållan om bidrag/"reklamavgift" som

kompensation för fastighetsskatt
281 §. TURISM Medlemsavgift för 2016; 7 Broars Skärgård
282 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
283 §. INITIATIV Elisabeth Hagström: Konkurrensutsättning av kommunens

försäkringar
284 §. INITIATIV Elisabeth Hagström: Försäljning av bostadstomter för att

stimulera inflyttande och byggande
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

274 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 16 december 2015 och tillställts samtliga
medlemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade mötet lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
________________
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

275 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Hans Sandström och Göran Strandvall att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 22 december 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________
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276 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Som tillägg i § 278 Kommunfullmäktiges protokoll två ärenden. Delgivningsärenden
och kommitteer.

Som tillägg i § 282 Delgivningsärenden ekonomichefens beslutsförteckning i punkt 2.

Elisabeth Hagström anmälde ett initiativ under Övriga ärenden.

I övrigt godkände kommunstyrelsen föredragningslistan i föreliggande form.
___________
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styrelse
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277 §. 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, 8.12.2015
- tekniska nämnden, 9.12.2015
- Nedervetil kommundelsnämnd, 18.11.2015

Besluten framgår av Bilaga 1/277 av 21.12.2015, vilken bifogas föredragningslistan.

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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278 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

T.f. kommundirektören:

Kommunfullmäktiges möte hölls den 17 december 2015.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

a) PLANER Godkännande av plan för barns och unga personers välfärd 2015-2019
- meddelas Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby stad

b) BILDNINGSVÄSENDET Skolnätverket
- verkställs enligt fullmäktiges beslut

c) FASTIGHETER Försäljning av Djupsjöbacka skola
- meddelas köparna

d) MOTION Elisabeth Hagström; fler kommunala bostadstomter i Nedervetil kom-
mundel

- meddelas motionsställaren

e) SAMKOMMUNER Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovården;
utkast till grundavtal

-beslutet meddelas Karleby stad och Mellersta Österbottens centralsjuk-
hus samkommun

f) BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Godkännande av budget och eko-
nomiplan

- verkställs med beaktande av godkända ändringar

g) DELGIVNINGSÄRENDE
- Peter Albäck och Tapani Myllymäkis motion överförs för beredning till central-

kansliet

h) KOMMITTEER Arbetsgrupp för att få kommunens ekonomi i balans.
- meddelas arbetsgruppens medlemmar och dess suppleanter

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________
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Dnr: KST 152/2015

279 §. BUDGET 2015 Bokföringsrapport 1.1 - 30.11.2015

Ekonomichefen:

En budgetjämförelse samt resultaträkning, Bilaga 1/279 § av 21.12.2015 till föredragningslis-
tan, för perioden 1.1-30.11.2015 presenteras vid mötet .

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporterna för tiden 1.1–30.11.2015 för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________
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Dnr: KST 146/2015

280 §. BIDRAG Ab Kronoby Konstis Oy:s anhållan om bidrag/"reklamavgift" som
kompensation för fastighetsskatt

Ekonomichefen:

Ab Kronoby Konstis Oy har lämnat in en anhållan om att Kronoby kommun mot reklamplats i
ishallen på Idrottsvägen 4, betalar en reklamavgift (stöd/bidrag) på 3 000 euro åt ishallsbola-
get. Reklamavgiften skulle kompensera fastighetsskatten för år 2015 på 2 465 euro och er-
sättning för befintlig reklamplats 600 euro/år.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen köper en reklamplats för 2 000 € i ishallen. Beloppet är det samma som
kommunen beslöt betala för en annonsplats i Terjärv Ishall Ab i § 222 av 26.10.2015.

BESLUT:

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________
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Dnr: KST 97/2015

281 §. TURISM Medlemsavgift för 2016; 7 Broars Skärgård

Tf ekonomichefen:
För att kunna förverkliga de målsättningarna 7 broars Skärgård rf enligt föreningens stadgar förväntas
uppnå, anhåller föreningens styrelse att medlemsavgifterna fastställs på basen av fördelningen enligt
år 2015. Utredningen för Jakobstadsregionens turism samt organiseringen av regionens turistverk-
samhet pågår och förväntas vara färdig under hösten 2015.

7 Broars Skärgård rf behöver få svar från alla medlemmar senast den 30.9.2015.

Kronobys avgift för år 2015 var 4 530 € och 7 Broars Skärgård rf föreslår att medlemsavgiften för år
2016 blir 4 548 €.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner att medlemsavgiften för år 2016 fastställs till 4 548 €.

Ärendet drogs bort från föredragningslistan.
___________________

Kst. 21.12.2016

T.f. komm.dir.:

Vid 7 Broars Skärgård r.f.:s höstmöte 16.12.2015 besluts att föreningen lämnas vilande
tillsvidare. Detta innebär, att föreningens anhållan om medlemsavgift för år 2016 förfaller.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________
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282 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

1. Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 23.11
- Kvarnbo daghem, planerings- och byggnadskommittén, 2.12
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 2.12
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenskspråkiga sektion, 8.12
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice,

styrelsen, 14.12

2. Förvaltningschefens, kommundirektörens/t.f. kommundirektörens, t.f. ekonomi-
chefens och ekonomichefens beslutsförteckning 1.7 - 31.12, Bilaga 1/282 § av
21.12.2015 till föredragningslistan.

3. T.f. kommundirektören, styrelseordförande och fullmäktigeordförande deltog i
Österbotten förbunds möte om Österbotten som självstyrelseområde
21.12.2015 i Vasa.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________
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Dnr: KST 3/2016

283 §. INITIATIV Elisabeth Hagström: Konkurrensutsättning av kommunens försäk-
ringar

Elisabeth Hagström: Initiativ om att kommunens försäkringar konkurrensutsätts i början av år
2016, Bilaga 1/283 § av 21.12.2015.

BESLUT:

Styrelsen överför ärendet för beredning.
___________
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Dnr: KST 2/2016

284 §. INITIATIV Elisabeth Hagström: Försäljning av bostadstomter för att stimulera
inflyttande och byggande

Elisabeth Hagström: Initiativ om att ett fast antal kommunala bostadstomter säljs till ett pris
om 1 €/tomt med förbehåll att köparen förbinder sig att bygga under år 2016 och inga undan-
tag ges för inledande av byggandet, Bilaga 1/284 § av 21.12.2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen överför ärendet för 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: 274-279, 281-284

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

Paragrafer: 280

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: 280

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.


