
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14.9.2015

Nr
12/2015

Sida
12/242

Sammanträdestid Måndag 14.9.2015, kl. 18.00 - 20.38

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Dalvik, Sixten
Dahlbacka, Mikaela - 20.22 under 185§

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 177-184 §§

Bjon, Inger

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

Paragrafer: 177-185 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 16 september 2015

Helena Broända Bengt-Johan Skullbacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 22 september 2015

Inger Bjon, kommunsekreterare



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

9.9.2015

Sida

12/243

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 22 september 2015
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 14 september 2015, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

177 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
178 §. PROTOKOLLJUSTERING
179 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
180 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
181 §. EKONOMI Avslutande av gammalt faktureringsprogram och avskriv-

ning av obetalade fakturor
182 §. SAMKOMMUNER Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

anhållan om utlåtande om budget 2016 och ekonomi-
plan 2017-2018

183 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
184 §. INITIATIV
185 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lediganslående av kommundirektörstjänsten



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
14.9.2015

Sida
12/244

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.9.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

177 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 9 september 2015 och tillställts samtliga
medlemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden öppnade sammanträdet och förklarade det lagenligt sammankallat och
styrelsen beslutför.
____________________
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
14.9.2015

Sida
12/245

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.9.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

178 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Göran Strandvall och Bengt-Johan Skullbacka att justera protokollet.
Protokollet justeras den 16 september 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt utse Helena Broända och Bengt-Johan Skullbacka till proto-
kolljusterare.
___________________
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
14.9.2015
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12/246

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.9.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

179 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna den föreliggande föredragningslistan med följan-
de tillägg:

Anders Forsberg anmälde att han vill ha en diskussion om hur kommunen kan hjälpa
flyktingar. Behandlas under övriga ärenden.

Bengt-Johan Skullbacka anmälde att han har ett initiativ till förmån för kvotflyktingar-
na i Terjärv. Behandlas under övriga ärenden.

Som sista ärende behandlas det pågående valet av kommundirektör.
____________________
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KOMMUNSTYRELSEN
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22.9.2015
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

180 §. 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:

- byggnadsnämnden, 18.8.2015
- miljönämnden, 1.9.2015
- bildningsnämnden, 3.9.2015

KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 103/2015

181 §. EKONOMI Avslutande av gammalt faktureringsprogram och avskrivning av
obetalade fakturor

Tf ekonomichefen:

Kommunens nya faktureringsprogram har tagits i bruk hösten 2013. I det gamla programmet
finns fortfarande kvar några obetalda fakturor, vilka alla är ju minst 2 år gamla. För att få bort
det gamla programmet helt ur bruk och förenkla arbetet för bokföraren föreslås att de fakturor
som ännu finns på det gamla programmet antingen kostnadsförs eller beaktas som kreditför-
lust beroende på omständigheterna.

De inkomster, som inflyter för kostnadsförda fordringar, bokförs det år de inflyter inom det
kostnadsställe där inkomsten ursprungligen uppkommit. De kostnadsförda posterna krävs i
sedvanlig ordning och sänds för indrivning eller utmätning.

Som Bilaga 1/181 § av 14.9.2015 finns en sammanställning över belopp som föreslås bli
förda som kostnadsföringar och kreditförluster.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avslutar det gamla faktureringsprogrammet och godkänner att de i bilagan
antecknade beloppen blir förda som kostnadsföringar och kreditförluster.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
____________________
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KOMMUNSTYRELSEN
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.9.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 104/2015

182 §. SAMKOMMUNER Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur;
anhållan om utlåtande om budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018

Kommundirektören:

Samkommunstyrelsen för samkommunen SÖFUK har presenterat sitt förslag till budget för
år 2016. Samkommunstämman fastställer budgeten 25.11.2016.
Samkommunstyrelsen har fattat beslut om att budgeten för år 2016 ligger totalt på samma
nivå som för innevarande år och att ingen ökning föreslås. Samkommunstyrelsen hänvisar
till den ansträngda ekonomin i medlemskommunernas trängda ekonomiska läge. Nivån mot-
svarar också den nivå som uppnåddes under åren 2013-2014.

KD: S FÖRSLAG:

Kronoby kommun konstaterar med tillfredsställelse att samkommunstyrelsen under de se-
naste åren presenterat budgetförslag som ligger helt i linje med den strama linje medlems-
kommunerna försöker uppnå dvs. en nollinje de senaste 3 åren. För Kronoby kommuns del
innebär budgetförslaget ett anslag för år 2016 på totalt 45.237 € som ligger 1 % under ansla-
get för innevarande år varför Kronoby kommun kan omfatta samkommunstyrelsens förslag
till budget för år 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att omfatta samkommunstyrelsens förslag till budget för år
2016.
____________________
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
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183 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

1) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Arbetsplatsmöte SVC 2.6.2015 och 30.6.2015
- Marknadsföringsgruppen, 25.8.2015
- Optima samkommun, styrelsen 19.8.2015
- Kvarnbo daghem/Planerings- och byggnadskommittén 24.8.2015
- Mellersta Österbottens förbund, styrelsen 25.8.2015
- Karleby stad, social- och hälsonämnden 26.8.2015
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice,

styrelsen 31.8.2015
- Byggnadskommittén för Sjöglimtens daghem, 28.8

2) Karleby stad, Social- och hälsovårdsnämnden: Strategin för missbruks- och men talvårds-
arbetet i kommunerna i Mellersta Österbotten och Kronoby kommun 2012-2016/ Årsrapport.

3) Statistikcentralen: Förhandsuppgifter gällande befolkningsförändringar 1.1.-31.7.2015.

4) Presentation av inkomna ansökningshandlingar till kommundirektörstjänsten.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslaget, förutom att punkt fyra behandlas som en
skild paragraf
__________________
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Nämnd Kommun-
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Kommun-
fullmäktige

184 §. INITIATIV

1) Bengt-Johan Skullbacka m.fl. inlämnade ett initiativ, Bilaga 1/184 § av 14.9.2015 om att
styrelsen och fullmäktigepresidiet avstår från mötesarvoden vid dagens styrelsemöte och
fullmäktige likaledes vid följande fullmäktigemöte. Arvodena skulle ges till förmån för kvot
flyktingarna i Terjärv och kanaliseras via Röda Korsets avdelning i Terjärv. Initiativet note
rades som ett behjärtansvärt förslag och styrelsemedlemmarna kan frivilligt betala in sitt
mötesarvode för 14.9.2015 till valbar Röda Kors avdelning.

2) Anders Forsberg initierade en diskussion om vad Kronoby kommun ytterligare kan göra i
flyktingfrågan.
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Dnr: KST 93/2015

185 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lediganslående av kommundirektörs-
tjänsten

Kommunsekr:

Kommundirektören avslutar sin anställning i kommunen 30.11.2015.

Tjänsten har varit lediganslagen att sökas via Österbottens tidning, Keskipohjanmaa, Vasa-
bladet, Hufvudstadsbladet och Kuntarekry samt på officiella anslagstavlan och kommunens
hemsida
23.8-9.9.2015.

I annonsen efterfrågades en person med lämplig högskoleexamen eller motsvarande och
som har kännedom om offentlig förvaltning, ekonomi och planering. I annonsen efterfrågades
även utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. Därtill önskas någon som
fortsätter att utveckla kommunen och vill satsa på marknadsföring och näringslivsfrågor samt
har god samarbets- och ledarförmåga.

Tjänsten har sökts av pol.mag./rättsnotarie Malin Brännkärr, teol.mag, ped.mag. Greger Eng-
lund, pol.mag. Fredrik Näse, MBA/VD Catarina Silvander, maskiningenjör Leif Svartsjö och
pol.mag Michael Östman.

ORDF.:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter om vilka sökanden som kallas till intervju, bestämmer tidpunkt för
intervjuerna och anger anvisning om hur anställningsprocessen i övrigt fortskrider.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att anlita en konsultbyrå och införskaffa offerter gällande
lämplighetsbedömning.
Rekryteringsgruppen gavs fullmakt att välja konsultbyrå på basen av inlämnade offer-
ter.
_________________
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Nämnd Kommun-
styrelse
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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: 177-180, 182-185

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

Paragrafer: 181

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: 181

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.


