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Ärendets
nummer

Ärende

197 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
198 §. PROTOKOLLJUSTERING
199 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
200 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
201 §. KOMMUNSTYRELSENS FRÅGESTUND
202 §. MARKOMRÅDEN IK Kronans anhållan om inköp/arrendering av mark vid

Tössbacken.
203 §. BIDRAG Musikcafé After Eight rf:s ansökan om bidrag för upp-

sökande ungdomsarbete 2015-2016
204 §. BIDRAG Nedervetil Häst Vänner rf:s anhållan om bidrag för

elanslutning
205 §. BUDGET 2015 Anhållan om omdisponering och tilläggsanslag för

investeringsanslag
206 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Förslag till kommunsty-

relsens uppgiftsområde
207 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Förslag till kommunstyrelsens

uppgiftsområde; flyktingmottagning
208 §. BUDGET 2016 Budgetförslag för kostnader utanför värdkommunav-

talet inom social- och hälsovården
209 §. PROJEKT Förslag till gymnasiesamarbete
210 §. AVFALLSHANTERING Avfallstransporter
211 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
212 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ om att lära ut hur man

lånar e-böcker och ljudböcker.
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197 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 7 oktober 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordförande öppnade mötet och förklarade det lagenligt sammankallat och styrelsen
beslutför.
__________________
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198 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Mikaela Dahlbacka och Anders Forsberg att justera protokollet. Pro-
tokollet justeras den 14 oktober 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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199 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommundirektören meddelade att paragrafen gällande fastighetsskatteprocenten för
idrottsanläggningar dras bort.

Elisabeth Hagström meddelade att hon kommer att lämna in ett initiativ under Övriga
ärenden.

I övrigt godkändes föredragningslistan i föreliggande form.
___________________
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200 §. 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, 29.9
- bildningsnämnden, 1.10

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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201 §. KOMMUNSTYRELSENS FRÅGESTUND

Kommundirektören informerar bl.a. om :
- att tjänstemännen har inlett sitt budgetarbete och hur siffrorna i stort utfaller år 2016. Bud-

getförslaget presenteras för kommunstyrelsen i första läsning 2.11.2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 115/2015

202 §. MARKOMRÅDEN IK Kronans anhållan om inköp/arrendering av mark vid
Tössbacken.

Planläggaren:

Arrendekontraktet som kommunen har med IK Kronan gällande skidstugeområdet går ut
detta år. IK Kronan anhåller om att arrendet förlängs i 30 år framåt enligt tidigare villkor. De
anhåller också om att kommunen löser in det spårområde som föreningen har arrenderat av
Stig Lindqvist.

För skidstugeområdena i Nedervetil och Terjärv har föreningarna själva uppgjort avtal med
markägarna om spårdragningarna. Att köpa in skogsområden bara för ett spårnät är inte nå-
got som kommunen bör ta på sig utan frågan borde lösas genom avtal. Kommunen har bör-
jat ta en mindre arrendeavgift av föreningarna för att ha bättre koll i bokföringen och uppfölj-
ningen av kontrakten.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunen förlänger arrendekontraktet gällande skidstugeområdet vid Tössbacken på del
av lägenheten Kommuns RNr 33:76. Området är ca 1 ha och IK Kronan får anlägga och upp-
rätthålla byggnader och anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på området. Arrendeti-
den är på 30 år och arrendeavgiften är 30euro/år. Inget markområde köpes för spårområdet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 102/2015

203 §. BIDRAG Musikcafé After Eight rf:s ansökan om bidrag för uppsökande
ungdomsarbete 2015-2016

Förvaltningschefen:

Föreningen Musikcafé After Eight anhåller om understöd för uppsökande verksamhet Ja-
kobstadsregionen åren 2015-2016.

Föreningen driver den gemensamma ungdomsverkstaden för kommunerna i Jakobstadsre-
gionen och det uppsökande arbetet förverkligas som ett samarbete mellan regionens kom-
muner, Kokkotyöstiftelsen och Musikcafé After Eight. Ungdomar har kommit via andra stadi-
ets yrkesutbildning, gymnasier, grundskola, annan utbildning, social- och hälsovårdstjänster,
arbetsverkstäder, ungdomsarbete, andra uppsökare, försvarsmakten, TE-tjänster, på eget
initiativ, via föräldrar m.fl.

Under perioden januari till juni 2015 handleddes 132 ungdomar varav 8 från Kronoby. De
övriga var 83 från Jakobstad, 8 från Larsmo 16 från Pedersöre, 9 från Nykarleby och resten
från någon annan hemkommun. Ungdomarna har handletts vidare till arbets- och näringsby-
råns tjänster, arbete eller någon form av social- och/eller sjukvård.

Verksamheten finansieras av stöd från undervisningsministeriet (2/3). Resten av budget-
medlen anhålles om från kommunerna Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykar-
leby. För verksamhetsåret 2015-2016 anhålles från Kronoby om 5 349,83 €.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar Musikcafé After Eight rf det äskade bidraget 5 349,58 för uppsö-
kande ungdomsarbete för året augusti 2015 - juli 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 117/2015

204 §. BIDRAG Nedervetil Häst Vänner rf:s anhållan om bidrag för elanslutning

Förvaltningschefen:

Föreningen Nedervetil Häst Vänner anhåller om kommunalt bidrag för anskaffande av elan-
slutning och linjedragning till det av kommunen hyrda området i Nedervetil, vilket används
som ridplan.

Kommunen har enligt tekniska verket i dagens läge ingen ledigvarande elanslutning och pri-
set för en ny anslutning är enligt offerten 2 950 €. Kommunstyrelsen har inga medel anslag-
na för understöd av föreningar, utan ärenden av dylik karaktär överförs på kultur- och fritids-
sektorn, vars projektbidrag utdelas under första halvåret.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avslår föreningen Nedervetil Häst Vänners anhållan om kommunalt bidrag
för anskaffande av elanslutning och linjedragning.

Under diskussionen föreslog Elisabeth Hagström att kommunen anskaffar en elanslutning
och att fakturan för använd el administreras till Nedervetil Häst Vänner r.f. Mikaela Dahl-
backa understödde förslaget.

Efter att diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att det finns två förslag och att
omröstning bör företas. Omröstningen sker med namnupprop. Den som röstar på KD:s för-
slag röstar "ja" och den som röstar på Hagströms förslag röstar "nej". Avgavs fyra (4) "ja"-
röster (Skullbacka, Dalvik, Sandström och Byggmästar) och fem (5) "nej"-röster (Dahlbacka,
Forsberg, Hagström, Hongell och Strandvall). Hagströms förslag vann

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning, att kommunen införskaffar en elanslutning
och att fakturan för använd elektricitet sänds till Nedervetil Häst Vänner r.f. Beslutet
meddelas tekniska avdelningen.
__________________
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Dnr: KST 114/2015

205 §. BUDGET 2015 Anhållan om omdisponering och tilläggsanslag för investeringsanslag

Tekniska chefen:

Tekniska avdelningen anhåller om omdisponering och tilläggsanslag för 2015 års invester-
ingsbudgeten. Det totala tilläggsanslaget efter omdisponeringarna är 415 000 €.

Omdisponering av oanvända medel i budgeten 2015 till andra investeringar :
- Räddningsväsendets investeringar, signal- och ledningsutrustning 38 000 €
- Oförutsett saneringsanslag 24 200 €
- Nedervetil hälsostation, planering 80 000 €
- Näridrottsplatser 2 000 €
- Trafiksäkerhetsprojekt 29 800 €

Totalt 174 000 €

Tilläggsanslag till investeringar för budgeten 2015:
- Sandbacka vårdcenter, sprinklers, syrgasanläggning osv 64 000 €
- Terjärv hälsostation, tak och ventilation 20 000 €
- Ådalens skola 386 000 €
- Sjöglimtens daghem, isolering, köksinredning osv 75 000 €
- Kvarnbo daghem 11 500 €
- Solrosens daghem, grunden 30 000 €
- Nedervetil idrottsplan 2 500 €

Totalt 589 000 €

Det största tilläggsanslagsbehovet på 386 000 € är för renoveringen av Ådalens skola för att
kunna fortsätta med de arbeten som är på gång enligt entreprenaderna och ska vara klara till
sista oktober. Renoveringen bör fortsätta till årets slut för att inte får ett uppehåll i arbeten,
som ändå borde fortsätta också hela nästa år för att få den färdigställd.

Ett annat projekt som är i behov av tilläggsanslag är Sandbacka Vårdcenter där skede 3 nu
är färdigställt och skulle vara i behov av 64 000 € i tilläggsanslag. De största utökade utgif-
terna hänför sig från utbyggnaden av sprinklers, syrgasanläggningen på bäddavdelningen
samt byte av galvanvattenrör och radiatorer.

Sjöglimtens daghem skulle vara i behov av ett tilläggsanslag på 75 000 € för i år. För 2014
underskreds budgeten med 35 000 € främst p.g.a. en senare byggstart. Överskridningarna
hänför sig från byte av radiatorer, byte av isoleringen i ytterväggen, vilket inte var budgeterat
samt extra kostnader för köksinredningen och anläggningen av lekpark med nytt staket och
belysning.

För Terjärv hälsostation skulle behövas 20 000 € till för renoveringen av tak och ventilation.
Ventilationen blev dyrare än planerat. För den invändiga ytsaneringen räcker inte medlen till
och här får man återkomma i nästa års investeringsbudget.

För tillbyggnaden av Solrosens daghem har det använts ca 28 000 € för planeringen. Vid
kontraktsuppgörande går det åt ca 30 000 € och för att man ska få klart grunden på det här
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året borde man få ca 30 000 € till. Byggstart i månadsskiftet okt/nov. I årets investeringsan-
slag fanns det ett anslag på 50 000 €.

För räddningsväsendets investeringar har förnyande av signal- och ledningsutrustning flyttats
till nästa år och i stället har man kompletterat utrustningar som var tänkt för 2016. Tekniska
sektorn har också flyttat fram sina investeringar gällande utrustningar och härav en under-
skridning på totalt 38 000 €. För övriga poster är det endast fråga om mindre över- och un-
derskridningar.

För Nedervetil hälsostation har det använts endast medel för undersökningar och möten och
här kommer det att gå att flytta över ett anslag på 80 000 € på övriga investeringar. Plane-
ringen av en ny hälsostation fortsätter när tomtfrågan lösts och planeringsanslag reserverats
i nästa års budget.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen omfattar förslaget till omdisponering och tilläggsanslag enligt bilagan och
föreslår för fullmäktige
att det godkänns.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 119/2015

206 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Förslag till kommunstyrelsens
uppgiftsområde

Tf ekonomichefen:

Kommunfullmäktige har 11.6.2015 § 40 fastställt ramar för kommunens driftsbudget 2016.
Kommunstyrelsen tilldelades ett nettoutgiftsanslag på 1 245 114 €, varav utgifterna var be-
räknade till 1 504 989 € och inkomsterna till 259 875 €. Inbördes fördelningen mellan utgif-
terna och inkomsterna kan ändras under förutsättning att nettoutgiftsanslaget förblir oföränd-
rat. Kommunens budgeterade resultat för innevarande år är negativt och resultatet i ramen
för år 2016 är också negativt. I ramarna som fullmäktige gav för år 2016 ingår en 0,5 % löne-
ökning samt ökade lönebikostnader därpå. Övriga anslag är beräknade på ungefär samma
nivå som för innevarande år.

Enligt godkända ekonomiplanen för år 2016 uppgick kommunstyrelsens nettoram till
1 188 920 € och nettoförbrukningen i bokslutet 2014 till 1 280 841 €. Kommunstyrelsen god-
kände 10.6.2015 § 141 direktiven och beräkningsgrunderna för uppgörandet av nämndernas
budgeter och ekonomiplaner. För planeåren 2017 och 2018 beräknas ingen förhöjning av
driftskostnaderna.

Förslaget för kommunstyrelsens uppgiftsområden som framläggs ligger under given ram.
Pensionspremierna för år 2016 är okända. Betalningsandelarna till samkommunerna är
okända och kommunens andel i beskattningskostnaderna är endast preliminära. Stipendier-
na åt studerande, som infördes år 2013, har beräknats fortsätta. Kommunstyrelsen bör be-
sluta om stipendiet ska fortsätta under år 2016.

Per kostnadsställe ges rapport från bokföringen för åtta månader.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner budgeten för år 2016 gällande kommunstyrelsens uppgiftsom-
råde enligt t.f. ekonomichefens förslag.

Kommunstyrelsen besluter om huruvida stipendier för studerande fortsätter år 2016

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände budgeten för år 2016 gällande kommunstyrelsens upp-
giftsområde enligt t.f. ekonomichefens förslag.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt fortsätta betala ut stipendier för studerande år
2016.
__________________
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Dnr: KST 120/2015

207 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Förslag till kommunstyrelsens upp-
giftsområde; flyktingmottagning

Förvaltningschefen:

Kommunfullmäktige godkände 11.6.2015 § 40, i vilken fastställdes ramar för driftsbudgeten
för 2016. För flyktingmottagningens del innebär detta en nettoram på - 38 651. Ett preliminärt
budgetförslag har uppgjorts enligt de uppgifter som för närvarande är tillgängliga. Enligt för-
slaget skulle utgifterna för år 2016 uppgå till -191 218, medan de beräknade inkomster-
na/statsandelarna 160 618 € har beräknats på nuvarande flyktingkvot, som ännu erhåller
statsersättning. Därtill har budgeterats med att Kronoby tar emot ytterligare tre familjer med
tre barn under 7 år och tre barn över 7 år. Nettobudgeten blir således -30 600 €. Det verkliga
antalet flyktingar år 2016 är svårt att uppskatta, men budgeten är anpassad att klara utökad
flyktingmottagning, såvida kommunfullmäktige så bestämmer.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen går igenom och godkänner förslaget till budget 2016 för uppgiftsområdet
Flyktingmottagning.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 118/2015

208 §. BUDGET 2016 Budgetförslag för kostnader utanför värdkommunavtalet inom
social- och hälsovården

Ekonomichefen:

Ett förslag till budget 2016 har uppgjorts för de kostnader och intäkter för social- och hälso-
vården som ligger utanför värdkommunavtalet. Förslagets kostnader uppgår till 676 390 €
och intäkterna till 92 000 €, vilket ger ett netto på 584 390 €. Kostnaderna innehåller anslaget
för överföring av de gamla patientjournalerna 30 000 € för år 2016. Den totala nettoramen för
social- och hälsovården på -22 127 485 € godkände fullmäktige 11.6.2015 § 40.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget för kostnader utanför värdkommunavtalet inom
social- och hälsovården.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: BILD 46/2015

209 §. PROJEKT Förslag till gymnasiesamarbete

Bildningsnämnden 1.10.2015
Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden (omfattar: Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby,
Larsmo och Kronoby) tillsatte en arbetsgrupp för gymnasieutbildningen i regionen vid sitt sammanträ-
de den 16.2 2015. När arbetsgruppen tillsattes var läget så att Undervisnings- och kulturministeriet
informerat kommunerna om att anordnartillstånden för gymnasieutbildningen skulle sökas på nytt hös-
ten 2015. Även en ny finansieringsmodell skulle förverkligas från 2017. Utgångsläget förändrades i
mars då lagpaketen förföll i riksdagen.

Faktum som kvarstår är att finansieringen redan minskat till andra stadiets utbildning och man kan
anta att även de kommande åren kommer att innebära utmaningar beträffande finansieringen. Arbets-
gruppen har utrett tre alternativ för hur gymnasieutbildningen i regionen kan ordnas i framtiden. Dessa
är:

1. Modell för utökat samarbete (samarbetsavtal)
2. Gemensamt regiongymnasium
3. Anslutning av gymnasierna till befintlig samkommun/Optima

Arbetsgruppen föreslår efter genomgång av utredningarna att en modell för utökat samarbete genom
ett samarbetsavtal utvecklas vidare i detta läge. Grundande av en gemensam gymnasienämnd utgör
en central del av det strategiska projektet. En politisk förankring och en gemensam utbildningspolitik
för gymnasieutbildningen i regionen kan utvecklas inom den tänkta gymnasienämnden. I detta läge är
utgångspunkten att kommunerna som har egna gymnasier fortsätter som upprätthållare av respektive
gymnasium men kommunerna är nu beredda att tillsammans bilda en gemensam nämnd som uttryck-
ligen leder utvecklingsarbetet och tar beslut om gemensamma angelägenheter som finns preciserade i
ett samarbetsavtal. En gemensam gymnasienämnd bildas för Jakobstadsregionen. Projektet inleds
med att utarbeta ett avtal som konkretiserar och formaliserar samarbetet gymnasierna emellan i norra
svenska Österbotten.

Kulturfonden har beviljat understöd 10 000 € som projektmedel för att utarbeta ett avtal som konkreti-
serar och formaliserar samarbetet gymnasierna emellan i norra svenska Österbotten och tryggar gym-
nasieutbildningen i alla enheter och sänker kostnaderna i enlighet med enhetspriset. Ett utkast till
samarbetsavtal finns redan utarbetat. För att möjliggöra och verkligen åstadkomma ett långsiktigt och
mera djupgående samarbete mellan gymnasierna behövs en gemensam arena för beslutsfattandet.
En central utgångspunkt för projektet är således att en gemensam gymnasienämnd för Jakobstadsre-
gionen grundas. Gymnasienämnden tillsätts fr.o.m. januari 2016 för att kunna delta i planeringen av
läsåret 2016-17.

Kulturfonden har beviljat 50 000 € anslag för förverkligande av projektets målsättningar under förut-
sättning att ett avtal har godkänts under hösten 2015.

Utbildningsdirektörernas förslag:

Bildningsdirektörerna i Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad, Larsmo och Kronoby har utarbetat följande
förslag till gymnasiesamarbete.

Skede 1:
Utarbetande av ett samarbetsavtal som förbinder anordnarna av gymnasieutbildningen till konkret
samarbete enligt fastställda riktlinjer.
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Skede 2:
Bildande av en gymnasienämnd (förtroendevalda från regionen ingår) som skulle ansvara för plane-
ring och beredning enligt följande:

 Utveckla den gemensamma kursbrickan, som ger bredd och valmöjlighet för
regionens gymnasiestuderande, samt gemensamt ordna koordinering och
praktiska frågor i anslutning till denna. Koordinera schemaläggningen så att
den möjliggör virtuell undervisning i realtid med start från läsåret 2016-2107.

 Använda ViRum: s kursutbud (virtuell kursbricka i Svenskfinland).
 Gemensam planering av kursutbudet.
 Utreda konsekvenserna av en kvotering av antalet studerande till första års

studerande till respektive kommun.
 Skapa en gemensam läroplan för gymnasiet med lokal profilering.
 Planera personalbehovet utgående från ett gemensamt kursutbud.

Det finskspråkiga gymnasiet i Jakobstad, Pietarsaaren lukio, ingår i detta utvecklingssamarbete med
den svenskspråkiga gymnasieutbildningen.

Organisation: Föredragning i gymnasienämnden handhas turvis av kommunernas ansvariga föredra-
ganden i utbildningsfrågor. Gymnasienämndens uppgifter och juridiska status regleras i avtal, som
behandlas i respektive kommun hösten 2015.
Utvecklingsarbetet finansieras av Kulturfondens medel för ändamålet.

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden skickar förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT:
Markus Lerbacka, understödd av Björn Sandbacka, föreslog att ärendet bordläggs. Ordförande kon-
staterade att det finns två förslag och att omröstning vidtar. Jan-Erik Hästö, Anne-Mie Ranta, Eva
Fredriksson-Lidsle, Anne-Maria Hästbacka, Peter Svartsjö och Marko Berg röstade för fortsatt be-
handling medan Markus Lerbacka, och Björn Sandbacka röstade för Markus Lerbackas förslag. Bild-
ningsnämnden konstaterade med rösterna 6-2 att behandlingen fortsätter.

Bildningsnämnden antecknade ärendet för kännedom.

Bildningsnämnden beslöt skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Bildningsnämnden beslöt att som vägkost för vidare behandling framföra följande:
Samarbetet med Karleby svenska gymnasium och Kronoby Folkhögskola (Kvarnen) får inte äventyras
om kommunen deltar i gymnasienämndens arbete.
Gymnasienämndens arbete är till sin karaktär rådgivande och koordinerande och har inte beslutande-
rätt över kommunen.

_________________

Kst 12.10.2015

Förvaltningschefen:

I detta läge är utgångspunkten att kommunerna, som har egna gymnasier, fortsätter som
upprätthållare av respektive gymnasium. Kommunerna är dock beredda att tillsammans bilda
en gemensam nämnd som uttryckligen leder utvecklingsarbetet och tar beslut om gemen-
samma angelägenheter, som finns preciserade i ett samarbetsavtal. En gemensam gymna-
sienämnd bildas för Jakobstadsregionen. Projektet inleds med att utarbeta ett avtal som kon-
kretiserar och formaliserar samarbetet gymnasierna emellan i norra svenska Österbotten.
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KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom i detta skede och tar upp det för ny be-
handling när det blir aktuellt att underteckna avtalet gällande samarbetet kring gymnasierna i
norra svenska Österbotten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt omfatta bildningsnämndens beslut som vägkost och an-
teckna ärendet för kännedom i detta skede och tar upp det för ny behandling när det
blir aktuellt att underteckna avtalet gällande samarbetet kring gymnasierna i norra
svenska Österbotten..
__________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
12.10.2015

Sida
14/289

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

20.10.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 112/2015

210 §. AVFALLSHANTERING Avfallstransporter

Tekniska chefen:

Jätehuolto Niemälä Oy har via ett e-postmeddelande den 7.9 riktad till kommundirektören
och tekniska chefen krävt att kommunen konkurrensutsätter avfallstransporterna från kom-
munens fastigheter med hot om att han annars för ärendet vidare till en advokatbyrå.
Styrelsen har behandlat ärendet om konkurrensutsättning av avfallstransporterna den
5.11.2012 och då beslutat att inte konkurrensutsätta avfallstransporterna då kostnaderna
understiger de nationella tröskelvärdet på 30 000 €.

Enligt anskaffningslagen 19 §;s 3 moments 2 stycke bör man i sådana avtal där inte totalpri-
set uppges och avtalstiden är bestämd beakta månadskostnaderna gånger 48 för att be-
stämma avtalets totalpris, vilket är fallet för Kronobys del.

Tömningen och transporten av avfallet från kommunens fastigheter sköts sedan lång tid av 2
lokala entreprenörer varav nu den ena fusionerats med ett företag från Pedersöre. Tömning-
en och servicen har skett till förmånliga och skäliga taxor i jämförelse med grannkommuner
av motsvarande storlek och priserna har indexjusterats med jämna mellanrum.

Enligt det system som tillsvidare tillämpas inom Ekoroskområdet är det respektive fastig-
hetsägare som träffar avtal med en godkänd transportör.

Enligt bokslutet 2014 har för avfallshanteringen bokförts totalt 43 703 € för avfallshantering-
en för Kronoby kommun.
I kostnaderna ingår fasta avgifter till Ekorosk samt behandlingsavgifter. Transportavgifternas
andel, som kan konkurrensutsättas, utgör ca 16 000 € .
Kan konstateras att vi kunde konkurrensutsätta tömningen vid de kommunala fastigheterna
alternativt för hela kommunen eller uppdelat på två områden.
I dag har kommunen 32 st uppsamlingsplatser med ett varierande antal avfallskärl beroende
på fastighetens storlek uppdelade enligt följande..

- i Kronoby kommundel 16 st.
- i Nedervetil kommundel 8 st.
- i Terjärv kommundel 8 st.

Avfallshanteringen har också varit ett hett diskussionsämne vid Ekorosk under året där av-
fallsnämnden mot styrelsens förslag gick inför att man inte skulle övergå till att tvåfackssy-
stem utan föredrar att förnya nuvarande sorteringsanläggningen och transporterna skulle
fortsätta som tidigare. Beslutet har överklagats men ärendet har inte behandlats i domstol
ännu, varför man ännu inte vet vilket system som kommer att tilllämpas i framtiden .

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter konkurrensutsätta avfallshanteringen till Kronoby kommuns fas-
tigheter. Beslutet meddelas tekniska sektorn för verkställighet.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________

Elisabeth Hagström anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet under behandlingen av
denna paragraf.
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211 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnde möten har tillställts styrelsen:
- Österbottens avfallsnämnd, 15.9.2015
- Organisationskommittén för landskapsstafetten i Kronoby 2016, 17.9.2015
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 17.9.2015
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, fullmäktige, 17.9.2015
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 23.9.2015
- Kiuru, styrelsen, 28.9.2015
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 28.9.2015
- skolcentrum, arbetsplatsmöte nr 19, 30.9

b) Ordförande meddelade att ett extrainsatt styrelsemöte kommer att hållas den 26 oktober kl
18:00, samma dag som de sökande till den lediganslagna kommundirektörstjänsten inter-
vjuas med början från kl. 14:00.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
12.10.2015

Sida
14/292

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

20.10.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 121/2015

212 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ om att lära ut hur man lånar e-böcker
och ljudböcker.

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ angående att bildningsnämnden borde uppmana
modersmålslärarna i högstadiet att i samråd med biblioteket i årskurs 7 och 8 lära ut hur man
lånar e-böcker och ljudböcker till elevens ev. "databas", Bilaga 1/212 § av 12.10.2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen översänder initiativet till bildningskansliet för beredning.
__________________

Efter mötet avtackades avgående kommundirektören Michael Djupsjöbacka för sin tjänstgö-
ring inom kommunen genom en gemensam middag tillsammans med kommunstyrelse och
ledningsgrupp.
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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: 197-201, 206-209, 211-212

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

Paragrafer: 202-205, 210

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: 202-205, 210

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.


