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Ärendets
nummer

Ärende

237 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
238 §. PROTOKOLLJUSTERING
239 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
240 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
241 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
242 §. PLANER Godkännande av plan för barns och unga

personers välfärd 2015-2019
243 §. FLYKTINGMOTTAGNING NTM-centralens förfrågan, inrättande av

flyktingförläggning och kommunplatser
244 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Andra behandlingen
245 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
246 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
247 §. UPPVAKTNINGAR Självständighetsdagen 2015
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

24.11.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

237 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 11 november 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen besluts-
för.
__________________
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Nämnd Kommun-
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238 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Bengt-Johan Skullbacka och Sixten Dalvik att justera protokollet. Protokol-
let justeras den 18 november 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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239 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

- Som tillägg till föredragningslistan läggs ny § 247 UPPVAKTNINGAR Självständighetsda-
gen 2015
- Under övriga ärenden tas upp diskussionen om SOTE samkommunplanen i nuvarande
Kiuru-område
- Under delgivningsärenden läggs till förslag om byte av mötesdag samt datum för första
möte år 2016
- Under delgivningsärenden presenteras kommunens ekonomiska situation per 31.10.2015

I övrigt beslöt kommunstyrelsen att godkänna föredragningslistan.
_______________
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240 §. 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 styrelsen. Styrelsen
kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling.

Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndernas verksamhet och aktuel-
la frågor.

Avskrifter av protokoll från följande möte har tillställts kommunstyrelsen:

- miljönämnden, 3.11.2015
- kultur- och fritidsnämnden, 9.11.2015

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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241 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Tf. kommundirektören:

Kommunfullmäktiges möte hölls den 12 november 2015.

KD:S FÖRSLAG:

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

a) BUDGET 2015 Anhållan om omdisponering och tilläggsanslag för investeringsanslag
- meddelas tekniska nämnden.

b) SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2016
- beslutet meddelas Skatteförvaltningen den 16 november 2015.

c) SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten år 2016
- beslutet meddelas Skatteförvaltningen den 16 november 2015.

d) TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Val av kommundirektör
- meddelas den valda och övriga sökande. Med den valda överenskommes om

tidpunkt för tillträde och andra praktiska frågor.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 129/2015

242 §. PLANER Godkännande av plan för barns och unga personers välfärd 2015-2019

Tf. kommundirektören:

Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby stad har godkänt och översänt planen för barns och
unga personers välfärd 2015-2019; "Tid för barnet" till kommunstyrelsen och -fullmäktige i Kronoby
för godkännande.

"TID FÖR BARNET - kommunernas i Mellersta Österbotten och Kronobys kommuns välfärdsplan
för barn och unga gjordes upp i samarbete mellan Karleby stad och affärsverket Peruspalveluliike-
laitos Jyta. Man gjorde en enkät till intressentgrupperna och utöver det ställde organisationer som
arbetar med barn och unga upp egna mål för främjande av välfärden i planområdet. Målen i planen
baserar sig på ett arbete med kartläggning och hörande.

Välfärdsplanens målsättning är att främja välfärden hos barn och unga och att stöda och utveckla
barnskyddet i kommunerna. I enlighet med lagen godkänns välfärdsplanen för barn och unga i
fulmäktige och ses över minst vart fjärde år. Planen skall beaktas när en budget och ekonomiplan
görs upp.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner planen för egen del och föreslår
att fullmäktige godkänner TID FÖR BARNET, kommunernas i Mellersta Ös-

terbotten och Kronoby kommuns välfärdsplan för barn och unga 2015-
2019.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 131/2015

243 §. FLYKTINGMOTTAGNING NTM-centralens förfrågan, inrättande av flyktingförläggning
och kommunplatser

Tf. kommundirektör:

Närings- trafik och miljöcentralen i Österbotten har gjort en förfrågan till kommunerna i Österbotten
om inrättande av flyktingförläggning och kommunplatser.

Under kommande år kommer det att behövas betydligt fler kommunplatser än tidigare för asylsö-
kande som har fått uppehållstillstånd. Kommunplatser behövs också för kvotflyktingar.

NTM-centralen ber kommunerna på sitt område att överväga möjligheten att inrätta en flyktingför-
läggning. Kommunen kunde driva verksamheten själv eller så kunde enheten drivas av någon an-
nan aktör.

NTM-centralen ber också kommunerna att överväga beviljande av kommunplatser till asylsökande
som fått uppehållstillstånd och/eller kvotflyktingar.

NTM-centralen önskar svar senast 30.11.2015.

Ledningsgruppen har behandlat ärendet vid sitt möte den 9.11 och begärt utlåtanden av bygg-
nadstillsyningsmyndigheten samt kommunens fastighetsansvarige tjänsteman. Därtill har Jakob-
stadsnejdens integrationskoordinators utlåtande inhämtats och vissa fastigheter synats. Integra-
tionskoordinatorn har informerat samarbetsnämnden i Pedersörenejden i ärendet.

Kommunen har ingen ledig fastighet som kan användas som flyktingförläggning och ont om hyres-
lägenheter. Privata aktörer kan ev. ställa upp med lägenheter eller hus, såvida gårdskarlsfunktio-
nerna kan ordnas från kommunen.

Jakobstadsnejden, dit Kronoby hör i detta fall, har mer än de flesta andra kommuner i Finland tagit
emot såväl kvot- som asylflyktingar. Integrationen har i de flesta fall lyckats väl. Därutöver placerar
Oravais flyktingförläggning ut asylflyktingar i de österbottniska kommunerna utan desto mera in-
formation till de berörda kommunerna.
Sammanfattningsvis kan konstateras, att kommunen inte har någon lämplig byggnad för att bedri-
va en flyktingförläggning. En sådan inkvartering kan endast placeras i byggnader som används
som bostäder, inkvarteringsutrymmen, vårdinrättningar eller samlings- och affärsutrymmen. Flyk-
tingmottagning av enskilda familjer kan fortsättningsvis ordnas i den mån bostäder kan frambringas
samt logistiken och dagvårds- och bildningsfrågor ordnas.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen meddelar NTM-centralen, att kommunen inte har några lämpliga fastigheter som
passar för inrättande av en flyktingförläggning.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till mottagning av ytterligare 2-3 kvotflyktingfamiljer förutom
dem som redan planerats in inom ramen för mottagning av kvotflyktingar i nejden.
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I diskussionen föreslog Hagström att endast de kvotflyktingfamiljer som överenskommits om tidiga-
re mottas och hon understöddes av Dalvik.

Byggmästar föreslog, understödd av Skullbacka, att saken remitteras till och med nästa möte
30.11.2015 tills mera information fås om möjligheter till bostäder och om tredje sektorn (Röda Kor-
set i Terjärv, Kronoby och Nedervetil) är beredda att ta emot totalt 4-6 kvotflyktingfamiljer till kom-
munen. Ordföranden konstaterade att det behövs omröstning om remittering och föreslog omröst-
ning genom namnupprop där de som stöder remittering av ärendet tills vidare information får röstar
”ja” och de som inte stöder remittering röstar med ett ”nej”, vilket godkändes. I omröstningen av-
gavs 9 ja-röster (Dalvik, Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Hongell, Sandström, Skullbacka, Strand-
vall, Byggmästar) och inga nej-röster. Remittering av saken godkändes därmed enhälligt och inga
fler omröstningar gjordes.

BESLUT:

Kommunstyrelsen meddelar NTM-centralen, att kommunen inte har några lämpliga fastighe-
ter som passar för inrättande av en flyktingförläggning.

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att ärendet remitteras tills mötet 30.11.2015 för
att få mera information om bostadssituationen och om tredje sektorn (Röda korset i Terjärv,
Kronoby och Nedervetil) är beredda att ta emot mera kvotflyktingfamiljer än tidigare plane-
rats.
________________
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Dnr: KST 130/2015

244 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Andra behandlingen

Tf ekonomichefen

I första behandlingen av budgetförslaget för år 2016 godkände kommunstyrelsen driftsekonomide-
len för alla sektorer. Under andra behandlingen tas beslut om resultaträkningen, investeringarna
och finansieringsdelen.

Enligt förslaget till finansieringsdel skulle upptagningen av nya långfristiga lån både under budget-
året och planeåren vara betydligt högre än amorteringarna. Till föredragningslistan bifogas behöv-
ligt material kring budget- och ekonomiplansförslagen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen behandlar i andra läsningen gällande budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018
resultaträkningen, investeringsbudgeten och finansieringsdelen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt under andra läsningen av förslag till kommunens budget för år
2016 samt ekonomiplanen för planeåren 2017 - 2018 om nedan nämnda förändringar:

Investeringsdelen:

Kommunstyrelsen

Mark- och vattenområden
Godkändes enhälligt.

Gemensamma ADB-anskaffningar
Godkändes enhälligt.

Värdepapper
Godkändes enhälligt.

Samkommunandelar
Godkändes enhälligt.

Maskiner och inventarier

Kommunstyrelsen

Inventarier för centralförvaltningen
Godkändes enhälligt.

Inventarier för social- och hälsovård
Bordlades i väntan på utredning från Karleby.
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Kultur- och fritidsnämnden

Inventarier för kultur- och fritidsnämnden
Godkändes enhälligt förutom att meningen ”I första hand med tanke på SFIM 2015 i Nedervetil” tas
bort i Budgetåret 2016.

Bildningsnämnden

Inventarier för administration och skolor
Godkändes enhälligt förutom att i textdelen Planeåren 2017 – 2018, 2017 ska summan korrigeras
till 10 000 € och 2018 likadant till 10 000 €.

Inventarier för barndagvården
Godkändes enhälligt utom att i textdelen ska ”Sjöglimten” korrigeras till ”Solrosens nya daghem”.

Tekniska nämnden

Inventarier för tekniska nämnden
Godkändes enhälligt.

Inventarier för räddningsväsendet
Godkändes enhälligt.

Byggnader och publik egendom

Husbyggande

Oförutsett saneringsanslag
Godkändes enhälligt.

Kanslibyggnader

Kronoby kommungård
Godkändes enhälligt.

Social- och hälsovårdens byggnader

Terjärv vårdcenter
Godkändes enhälligt förutom att i textdelen ska årtalet korrigeras till 2017.

Nedervetil hälsostation
Godkändes enhälligt med ett tillägg och korrigering i textdelen ”330 000 € för planering och byg-
gande av Nedervetil hälsostation. Beslut om byggande fattas i samband med utredning om övriga
alternativ.”

Terjärv hälsostation
Godkändes enhälligt.
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Bildningsväsendets byggnader

Nedervetil skola
Godkändes enhälligt.

Terjärv skola
Godkändes enhälligt.

Skolcentrum (Ådalens skola)
Godkändes enhälligt.

Centralskolan
Godkändes enhälligt.

Näckrosens daghem, Terjärv
Godkändes enhälligt.

Slottebo daghem
Godkändes enhälligt.
Dagvårdsutrymmen i Nedervetil
Godkändes enhälligt.

I diskussionen föreslog Hongell, understödd av Dahlbacka, att planering och inledning av byggan-
de av dagvårdsutrymmen i Söderby tas upp på år 2016 med en budget på 30 000 €. Hagström
föreslog, understödd av Dalvik, att en summa på 20 000 € tas in i budgeten för år 2017 för utred-
ning av situationen om dagvårdsutrymmen i Söderby. Ordföranden konstaterade att det behövs
omröstning och föreslog omröstning genom namnupprop där de som stöder Hongells förslag röstar
med ett ”ja” och de som stöder Hagströms förslag röstar med ett ”nej”, vilket godkändes. I omröst-
ningen avgavs 4 ja-röster (Dahlbacka, Forsberg, Hongell, Strandvall) och 4 nej-röster (Dalvik,
Hagström, Sandström, Byggmästar) samt en avstod (Skullbacka). Då rösterna gick lika avgjorde
ordförandes röst.

Skullbacka förslog vidare, understödd av Dahlbacka, att summan på 20 000 € tas in i budgeten
redan på år 2016. Ordföranden konstaterade att omröstning behövs och föreslog att de som stöder
Hagströms förslag om år 2017 röstar med ett ”ja” och de som stöder Skullbackas förslag om år
2016 röstar med ett ”nej”, vilket godkändes. I omröstningen avgavs 4 ja-röster (Dalvik, Hagström,
Sandström, Byggmästar) och 5 nej-röster (Dahlbacka, Forsberg, Hongell, Skullbacka, Strandvall).

Kommunstyrelsen beslöt därmed att anslag tas in för utredning av situationen om dagvårdsutrym-
men i Söderby tas med i budgeten för år 2016. Motsvarande korrigering görs i Driftsekonomidelen,
Småbarnspedagogik och förskola där ”Situationen kring dagvårdsutrymmen vid Söderby skola
utreds på nytt under 2017” flyttas och ändras till år 2016.

Övriga byggnader

Kronoby idrottshall
Godkändes enhälligt.

Publik egendom
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Idrottsanläggningar

Skolcentrum
Godkändes enhälligt.

Terjärv idrottsplan
Godkändes enhälligt.

Näridrottsplatser
Godkändes enhälligt.

Vägar

Belagda byggnadsplanevägar
Godkändes enhälligt.

Vägbelysning och trafiksäkerhetsprojekt

Vägbelysning
Godkändes enhälligt.

Trafiksäkerhetsprojekt
Godkändes enhälligt.

Resultaträkningen och finansieringsdelen lämnades ännu obehandlade.
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245 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen 8.10.2015
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, fullmäktige 29.10.2015

b) Byte av kommunstyrelsens mötesdag från 7.12.2015 till 30.11.2015 kl 18.00 samt insatt första
mötet år 2016 till 18.1.2016 kl 18.00

c) Presentation av bokföringsrapporterna 1.1-31.10.2015

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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246 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Förslag om att Ilkka Luoma och Sakari Telimaa kommer och informerar om hur SOTE samkom-
mun skulle se ut i Kiuru-området för fullmäktige och styrelse endera 26.11.2015 eller 3.12.2015 kl
19.00.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt begära presentation enligt ovan.
_______________
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Dnr: KST 132/2015

247 §. UPPVAKTNINGAR Självständighetsdagen 2015

T.f kommundir.:

Kommunen, församlingen och veteranföreningen uppvaktar av tradition gemensamt vid hjältegra-
varna på självständighetsdagen söndagen den 6 december 2015.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunen utser tre personer och ersättare för dem, att tillsammans med representanter för för-
samlingarna och veteranföreningen uppvakta vid hjältegravarna på självständighetsdagen 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Hans-Erik Lindgren (ersättare Göran Strandvall), Ossian Wassborr
(ersättare Carl-Johan Enroth) och Hans Sandström (ersättare Mats Stenbäck) att tillsam-
mans med representanter för församlingarna och veteranföreningen uppvakta vid hjältegra-
varna på självständighetsdagen 2015.
_________________
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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 § kom-
munallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 242 - 244

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

Paragrafer: 247

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. Myn-
dighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
Paragrafer: 247

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 undertecknas
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 rättelseyrkan-
det, 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 skriften.
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 be-
styrkt 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 kom-
mer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestatio-
ner (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.


