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229 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 28 oktober 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
_______________
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230 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Hans Sandström och Göran Strandvall att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 4 november 2015.

BESLUT:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form.
_______________
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Dnr: KST 113/2015

232 §. TURISM Kommunala samarbetsnämndens anhållan om samverkan inom
Jakobstadsregionens turism; bordlagt ärende

Kst 26.10.2015 § 224:
T.f. KD:
Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden har 28.9.2015 beslutit sända ett ärende gällande
"Hållbar och optimal samverkan för Jakobstadsregionens turism; utredningsfas" till kommunstyrelser-
na för utlåtande. Utlåtandena sänds till Concordia, som bereder ärendet på nytt till samarbetsnämn-
dens sammanträde 2.11.2015. Concordia har därefter anhållit om utlåtande från styrelsen för Sju bro-
ar och delat ut ytterligare material.

Concordia och 7 Broars Skärgård har utrett en nystart inom turismsektorn. I verksamhetsplanen före-
slås tre nya tjänster: turismutvecklare, branschutvecklare och "försäljningskanal". Dessa tjänster torde
förorsaka utökade utgifter, som kommunerna förutsätts stå för. Tjänsterna är säkert inte onödiga, ef-
tersom Concordia inte har dessa personresurser från tidigare.

Marknadsföringsnamnet "Visit Jakobstad" är ett nytt sätt att tackla turismnäringen. I utredningen står
att man skall marknadsföra en plats genom att göra det genom upplevelsen/produkten/tjänsten, inte
genom geografiska namn. Visit Jakobstad innehåller i allra högsta grad ett geografiskt namn. Namnet
7 broars skärgård är ett bra namn med bra renommé utanför Österbotten. Föreningen behöver inte
upphöra utan kan lämnas vilande, ifall turismen överförs på annan aktör. Det kan vara bra att ha en
förening i de fall man behöver en föreningsbas för ansökning av bidrag utifrån. Utvecklingsbolaget
Concordia är inte bäst på att i traditionell mening bedriva turistbyråverksamhet, varför den saken ock-
så i fortsättningen skulle handhas av kommunerna. Förslaget i sig innehåller annars inget annat nytt.

Kronoby har år 2015 betalat 114 000 € till Concordia för "att skapa förutsättningar för regionens ut-
veckling och välfärd, fungera som en startmotor för regionala processer och utvecklingshelheter, initie-
ra och förverkliga regionala utvecklingsprojekt samt bygga och upprätthålla nätverk, stöda regionens
kompetensförsörjning och säkerställa tillförseln av extern utvecklingsfinansiering till Jakobstadsregio-
nen" (källa: Concordias hemsidor).

Föreningen 7 broars Skärgård har under 2015 fungerat utan verksamhetsledare sen den tidigare be-
fattningshavaren avslutade sin anställning. Föreningen har därför klarat sig med lägre budget än nor-
malt (under 5 000 euro år 2015).

Kommunen har fyra möjligheter:
1) att fortsätta som förut med att Sju broars skärgård handhar marknadsföringen med eller utan verk-

samhetsledare och kommunens egen marknadsföringsgrupp arbetar utgående från sina egna
verksamhetsförutsättningar.

2) att kommunen antar Concordias erbjudande och förbinder sig till att tillsammans med de övriga
kommunerna i nejden finansiera tre nya personresurser. För Kronobys del innebär det en ökning
av budgeten de närmaste tre åren till: 46 511€, 41 666€ och 38 334€. Årets budget till Sju broars
skärgård r.f. är 5 000 euro

3) att behålla pengarna för turism inom kommunen och placera dem under kommunens egen mark-
nadsföringsgrupp.

4) att utveckla samarbete med KOSEK i Karleby.

Det finns en möjlighet att kommunerna åtar sig att sponsorera en av de tilltänkta arbetstagarna, såvida
helheten garanteras av Staden Jakobstad. I så fall läggs föreningen Sju broars skärgård r.f. troligen på
is. För att effektivt kunna marknadsföra regionen i framtiden behövs en nytändning inom turismen.
Dagens ekonomiska situation torde inte möjliggöra någon utökning av budgetramen, utan turismsats-
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ningen borde klara sig med nuvarande summa eller högst en anställd, som kommunerna gemensamt
finansierar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att fortsätta diskussionerna kring Concordias erbjudande om samverkan
inom regionens turism under förutsättning att anslaget för turism inte ökar. Turismsatsningen bör klara
sig med högst en anställd (högst 10 000 euro/år), som kommunerna gemensamt finansierar.

Kommunstyrelsen tar i detta skede inte ställning huruvida kommunen fortsätter sitt samarbete angå-
ende turismen, utan avvaktar Samarbetsnämndens i Pedersörenejden diskussion i ärendet.

BESLUT:
Ärendet bordlades i väntan på att personal från Concordia kommer och berättar mera.
_______________

Kst 2.11:

Tf. VD Maria Nybäck berättade om Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordias
visioner om samverkan inom Jakobstadsregionens turism.

Under diskussionen förslog Elisabeth Hagström, understödd av Susanne Hongell, att kom-
munen finansierar turismen med högst 5 000 €. Bengt-Johan Skullbacka, understödd av An-
ders Forsberg, stöder tf. kommundirektörens förslag om ett anslag på högst 10 000 €. Ordfö-
randen konstaterar att det finns två understödda förslag och att omröstning bör verkställas.
Omröstningen föreslås ske med namnupprop, där de som stöder tf. kommundirektö-
rens/Skullbackas förslag röstar ”ja” och de som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”, vilket
godkändes. Vid omröstningen avgavs 5 ja-röster (Forsberg, Sandström, Skullbacka, Strand-
vall, Byggmästar) och 4 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell). Kommunstyrel-
sen besluter enligt tf. kommundirektörens/Skullbackas förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att Kronoby kommun finansierar den ge-
mensamma turistsatsningen i Jakobstadsregionen med högst 10 000 €/år. Detta bety-
der att en person kan anställas av Concordia.
_______________

Paragrafen justeras omedelbart.
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Dnr: KST 130/2015

233 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Första behandlingen

Tf ekonomichefen

Kommunfullmäktige godkände 11.6.2015 § 40 ramarna för driftsbudgeten 2016. Vid jämfö-
relse med nettoutgifterna i den godkända budgeten för år 2015 är det belopp som godkänts i
ramarna 189 136 € längre eller en minskning med 0,5 %. Vid jämförelse med innevarande
års dispositionsplan innehöll ramen en förhöjning av löner med 0,5 %.

Kommunstyrelsen godkände 15.6.2015 § 141 direktiv och beräkningsgrunder inför nämnder-
nas budgetarbete samt att inlämningstiden för budget- och ekonomiplanshandlingarna samt
bilagorna var senast 25.9.2015.

Nämndernas förslag har sammanställts och de äskade nettoanslagen för driften år 2016
uppgår till 37 821 729 € eller 321 729 € mera än den nettoram fullmäktige givit för driftsbud-
geten. I t.f. kommundirektörens förslag som framläggs för driften år 2016 har nettoutgifterna
minskats med 648 348 € eller 1,7 % från de av nämnderna äskade nettoanslagen ner till den
nettoram fullmäktige givit. Förslaget förutsätter att skolorna i Småbönders, Norrby och Sö-
derby stängs 1.8.2016.

Enligt förslaget till resultaträkning uppgår 2016 resultat till 77 700 €.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen inleder behandlingen av budgeten för år 2016 gällande driftsekonomidelen
och resultaträkningen för alla områden (delades ut vid kommunstyrelsens möte 12.10.2015).
I förslaget framkommer nämndernas äskanden om anslag samt t.f. kommundirektörens för-
slag till beviljande av anslag. Kommunstyrelsen behandlar Målsättning och tyngdpunktsom-
råden för nämnden, Målsättning för budgetåret 2016 samt Målsättning för planeåren 2017-
2018, Ekonomiplanen 2017-2018 för driftshushållningen och finansieringsdelen samt inve-
steringarna behandlas i andra läsningen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att vid första behandlingen genomgås driftsekonomidelen
för budgetåret 2015 och texterna under Målsättning och tyngdpunktsområden för
nämnden, Målsättning för budgetåret 2016 samt Målsättning för planeåren 2017-2018
genomgås.

DRIFTSEKONOMIDELEN:

C10 CENTRALVALNÄMNDEN
Texten och nettoanslaget om 500 € godkändes enhälligt

C15 REVISIONSNÄMNDEN
Texten och nettoanslaget om 14 500 € godkändes enhälligt.
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C20 KOMMUNSTYRELSEN
I texten om Förebyggande åtgärder lades till ”att uppmuntra” i meningen om att förebygga
ohälsa samt i Framgångsfaktorer ändrades ”effektivering av hemvården och stärkt närservi-
ce” till effektivering av hemvården och bibehåller stark närservice”. Till andra delar godkän-
des texten samt nettoanslaget på 23 491 779 € enhälligt.

Allmän administration och näringsliv
Texten och nettoanslaget om 1 193 400 € godkändes enhälligt.

Flyktingmottagning
I texten Målsättning för budgetåret 2016 ändrades ”flyktingfamiljer” till ”i första hand kvotflyk-
tingfamiljer”. I Målsättning för planeåren 2017-2018 ändrades ”familjer” till ”flyktingfamiljer, i
första hand kvotflyktingar,”. Till andra delar godkändes texten och nettoanslaget om 30 600 €
enhälligt.

Social- och hälsovård
I Målsättning för budgetåret 2016 ändrades ”uppnär de nationella kriterierna” till ”närmar sig
de nationella kriterierna”. Annars godkändes texten och nettoanslaget om 22 170 190 € en-
hälligt.

Landsbygd
Texten och nettoanslaget om 97 589 € godkändes enhälligt.

C40 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Texten och nettoanslaget om 343 919 € godkändes enhälligt.

Kultur
Texten godkändes enhälligt.

Idrott
Till Målsättning för budgetåret 2016 läggs till ”Att i samarbete med föreningarna, andra orga-
nisationer och kommunens olika sektorer skapa förutsättningar för kommuninvånare i alla
åldersgrupper att utöva hälsofrämjande motion.” Med tillägget godkändes texten enhälligt.

Ungdom
Texten godkändes enhälligt.

Nykterhet
Texten godkändes enhälligt.

C50 BILDNINGSNÄMNDEN
Texten godkändes enhälligt.

Under diskussionen föreslog Bengt-Johan Skullbacka, understödd av Susanne Hongell, att
bildningsnämndens anslag ska hållas inom de av fullmäktige godkända ramarna. Ordföran-
den konstaterade att det finns två understödda förslag och att omröstning bör verkställas.
Omröstningen föreslås ske genom namnupprop där de som stöder tf. kommundirektörens
förslag röstar ”ja” och de som stöder Skullbackas förslag röstar med ”nej”, vilket godkändes. I
omröstningen avgavs 2 ja-röster (Dalvik, Byggmästar) och 7 nej-röster (Dahlbacka, Fors-
berg, Hagström, Hongell, Sandström, Skullbacka, Strandvall).
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Enligt beslutet ändras nettoanslaget till 12 644 411 €.

Administration
Texten godkändes enhälligt

Småbarnspedagogik och förskola
Texten godkändes enhälligt

Grundläggande utbildning
Texten godkändes enhälligt

Gymnasium
Texten godkändes enhälligt

Bibliotek
Texten godkändes enhälligt

Medborgarinstitut
Texten godkändes enhälligt

Folkhögskola
Texten godkändes enhälligt

Specialanslag för undervisning
Texten godkändes enhälligt med radbyte mellan text om funktionshindrade och finskspråkiga
i Målsättning och tyngdpunktsområden, Målsättningar för budgetåret 2016 samt Målsättning-
ar för planeåren 2017-2018.

C60 MILJÖNÄMNDEN
Texten och nettoanslaget om 330 413 € godkändes enhälligt.

Miljövård
Texten godkändes enhälligt med korrigering av årtalen.

Miljö- och hälsoskydd
Texten godkändes enhälligt.

C65 BYGGNADSNÄMNDEN
Texten och nettoanslaget om 64 788 € godkändes enhälligt.

C70 TEKNISKA NÄMNDEN
Texten och nettoanslaget om 859 448 € godkändes enhälligt.

Administration
Texten godkändes enhälligt.

Byggnader
I Målsättning för budgetåret 2016 ändras ”borde” till ”bör”. Efter korrigering godkändes texten
enhälligt.
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Trafikleder
I Målsättning för planeåren 2017-2018 tilläggs ”Påbörjande av lättrafiksled längs flygfältsvä-
gen”. Efter tillägget godkändes texten enhälligt.

Övriga allmänna områden
I Målsättning för budgetåret 2016 ändras ”Lekplansutrustning” till Lekparksutrustning”. Efter
korrigering godkändes texten enhälligt.

Värme-, vatten- och elförsörjning
Texten godkändes enhälligt.

Maskincentralen
Texten godkändes enhälligt.

Brand- och räddningsväsendet
Texten godkändes enhälligt.

Efter ändringarna står kommunstyrelsens förslag för driftsbudgeten år 2016 på 37 749 758 €,
vilket är 249 758 € mera än av fullmäktige godkända budgetramar 2016.
______________________
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Dnr: KST 93/2015

234 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Val av kommundirektör

T.f. ekonomichefen

Nuvarande kommundirektör avslutar sin anställning i kommunen 30.11.2015.

Kommundirektörstjänsten har varit lediganslagen i Österbottens tidning, Vasabladet, Hufvud-
stadsbladet, Keskipohjanmaa och Kuntarekry samt på kommunens hemsida, att sökas se-
nast 9.9.2015.

Enligt annonsen framhölls att kommunen söker en person med lämplig högskoleexamen
eller motsvarande och som har kännedom om offentlig förvaltning, ekonomi och planering.
Det förutsattes utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska.
Av den som utses till kommundirektör, krävdes vidare en person som fortsätter att utveckla
kommunen och vill satsa på marknadsföring och näringslivsfrågor och har god samarbets-
och ledarförmåga.

Tjänsten har sökts av politices magister/rättsnotarie Malin Brännkärr, teologie magister/ pe-
dogie magister Greger Englund, politices magister Fredrik Näse, MBA/VD Catarina Silvan-
der, maskiningenjör Leif Svartsjö och politices magister Michael Östman. Catarina Silvander
har därefter skriftligt, den 1.10.2015 återtagit sin ansökan.

Kommunstyrelsen beslöt 17.8.2015 utse fullmäktiges och styrelsens presidier till en arbets-
grupp som har handhaft rekryteringsprocessen. Kommunstyrelsen beslöt på arbetsgruppens
förslag, att lämplighetstesta två av de sökande: Malin Brännkärr och Fredrik Näse.

Den 26 oktober 2015 har samtliga kvarvarande sökande varit kallade till intervju i närvaro av
kommunstyrelse, kommunfullmäktigemedlemmar och ledningsgruppen.

Den 26 oktober 2015 meddelade Kronoby förvaltningschef Inger Bjon på begäran att hon
står till förfogande vid valet av kommundirektör i Kronoby kommun.

Noteras att samtliga ansökningshandlingar och testresultat finns tillgängliga vid mötet.

Om val av kommundirektör står i kommunallagen § 24 mom1. och 3 (29.6.2006/578) följan-
de:
Kommunens förvaltning, ekonomi och övrig verksamhet leds av en kommundirektör eller borgmästare
som är underställd kommunstyrelsen. Kommundirektören eller borgmästaren väljs av fullmäktige.
Kommundirektören står i tjänsteförhållande till kommunen och borgmästaren är förtroendevald i kom-
munen.
---
Har ingen i valet av kommundirektör eller borgmästare fått över hälften av de avgivna rösterna förrät-
tas nytt val mellan de två som har fått flest röster. Den som i detta val har fått flest röster blir vald.
---

I lagen om kommunala tjänsteinnehavare § 5 Anställning i tjänsteförhållande (11.4.2003/304)
sägs:
I ett tjänsteförhållande som har varit offentligt ledigförklarat kan anställas endast en person som skrift-
ligen har sökt det före ansökningstidens utgång och då uppfyller behörighetsvillkoren. Till ansökan
skall fogas en utredning över sökandens behörighet. Till tjänsten som kommundirektör och i enlighet
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med fullmäktiges beslut kan även antas en person som inte har sökt tjänsten om han eller hon sam-
tycker därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts.

STYRELSEORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser kommundirektör i tillsvidare anställning med en prövo-

tid på 6 månader.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt med förslaget.
_______________

Tf kommundirektör Inger Bjon anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet för resten av
mötet.

Paragrafen justerades omedelbart.
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235 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Optima, samkommunstyrelsen, 2.10.2015
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 19.10.2015
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 19.10.2015
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 20.10.2015
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 21.10.2015
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, styrelsen,
26.10.2015

b) Förvaltningsstadgan tas till behandling tidigast våren 2016 på inrådan av Kommunförbun-
det

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.
_______________
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236 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
_______________
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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: 233 - 234

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

Paragrafer: 232

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: 232

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.


