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23.9.2015

Nr
13/2015
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13/255

Sammanträdestid Måndag den 28 september 2015, kl. 18:00-20:40

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
Djupsjöbacka, Michael -193 §

Bjon, Inger

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

Paragrafer: 185-196 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 30 september 2015

Karin Saarukka Sixten Dalvik

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 6 oktober 2015

Inger Bjon, förvaltningschef



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

23.9.2015

Sida

13/256

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 6 oktober 2015
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag den 28 september 2015, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

185 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
186 §. PROTOKOLLJUSTERING
187 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
188 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
189 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
190 §. BUDGET 2015 Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2015
191 §. HEDERSTECKEN Morsdagsmedaljer 2016
192 §. KOMMITTÉER Utse planeringskommitté för firandet av Finland 100 år
193 §. KOMMITTÉER Byggnadskommitté för tillbyggnad av Solrosens dag-

hem
194 §. AVTAL Offerter på lämplighetsbedömningar för kandidater till

kommundirektör
195 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
196 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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6.10.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

185 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 23 september 2015 och tillställts samtliga
medlemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordförande öppnade mötet och förklarade det lagenligt sammankallat och styrelsen
beslutför.
__________________
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

186 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Karin Saarukka och Sixten Dalvik att justera protokollet. Protokollet
justeras den 30 september 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att utse Karin Saarukka och Sixten Dalvik att justera proto-
kollet.
___________________
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187 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.
__________________
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188 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Kommunsekreteraren:

Kommunfullmäktiges möte hölls den 24 september 2015.

KD:S FÖRSLAG:

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

a) TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av tjänstebenämning för kommun-
sekreteraren

- ändrades till förvaltningschef, vilket meddelas den berörda

b) TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked från tjänst
- kommundirektören beviljades avsked från sin tjänst, vilket meddelas den

berörda

c) MOTION Tapani Myllymäkis motion; införande av borgmästarmodellen
- antecknades för kännedom, ingen åtgärd

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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189 §. 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:

- tekniska nämnden, 16.9.2015
- kultur- och fritidsnämnden, 21.9.2015

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 111/2015

190 §. BUDGET 2015 Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2015

Tf ekonomichefen:

För perioden 1.1-31.8.2015 har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen samt utfallet för resultaträkningen.

Resultatet för perioden är 307 800 €, vilket är 935 500 € bättre än budgeten förutsätter.
Verksamhetens intäkter har influtit till 74,9 % och kostnaderna har använts till 66,9 %. Det
positiva resultatet förklaras till stor del av skatteinkomsterna som influtit mer än budgeterat.

Social- och hälsovårdens information om den faktiska situationen saknas som följd av fort-
satta dataproblem i Karleby.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 105/2015

191 §. HEDERSTECKEN Morsdagsmedaljer 2016

Kommunsekreteraren:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber bl.a. kommunerna om förslag till kan-
didater för mottagande av morsdagsmedaljer för år 2016 och att framföra sina egna motive-
rade förslag till mottagare av utmärkelsetecknet, att inlämnas senast 7 november 2015.

Kriterierna för beviljande av utmärkelsetecknet är kandidatens förtjänster, som exemplarisk
fostrare av barn och ungdomar, främjare av familjeliv och föräldraskap och att den föreslagna
även i vidare utsträckning solidariskt har tryggat omsorgen och omtanken om andra. Den
nedre åldersgränsen är 40 år men kandidaterna skall jämlikt representera dagens mödrar
även vad beträffar ålder. Avsikten är att de mödrar som belönas representerar dagens möd-
rar på ett mångsidigt sätt. Antalet barn är ingen avgörande motivering för att bli belönad.

Andra goda fostrare som fäder, syskon, mostrar, fastrar m.fl. som har utfört motsvarande
fostringsarbete belönas den 6 december då övriga utmärkelsetecken delas ut. Utmärkelse-
tecknet beviljas inte yrkesutövande fostrare.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen inlämnar förslag till framställning om tilldelande av morsdagshederstecken
2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att lämna in en framställning om tilldelande av morsdags-
tecken 2016 till xxxxx.
___________________
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Dnr: KST 41/2015

192 §. KOMMITTÉER Utse planeringskommitté för firandet av Finland 100 år

Kommunsekreteraren:

År 2017 fyller Finland 100 år. Statsrådet kansli har tillsatt ett projekt för firande av Finlands
100-årsjubileum som samordnar de riksomfattande festligheterna tillsammans med land-
skapsförbunden. Tema för jubileumsåret är "Tillsammans".

Vid ett informationsmöte i Österbottens förbund 11.2.2015 bestämdes att det för arrange-
mangen av jubileumsåret ska inrättas en stöd- och samordningsgrupp på landskapsnivå.
Kontaktperson i frågor som gäller jubileumsåret är kulturchef Tarja Hautamäki på Österbot-
tens förbund.

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte 9 mars 2015 att utse Kaisa Karlström till kommunens
kontaktperson till stöd- och samordningsgruppen på landskapsnivå. Kommunens kontaktper-
son tar ansvar för samordningen av evenemangen och aktiviteterna samt nätverksuppbygg-
naden inom kommunen.

För att kunna dra upp riktlinjerna för hur jubileumsfirandet skall ske i Kronoby kommun öns-
kar Kaisa Karlström att kommunstyrelsen utser en planeringskommitté bestående av både
tjänstemän och förtroendevalda.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en mindre kommitté, som består av 3-4 tjänstemän och förtroende-
valda för planeringen av firandet av Finland 100 år. Kaisa Karlström sammankallar kommit-
tén och fungerar som dess sekreterare.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utser Kaisa Karlström, Hans-Erik Lindgren, Stig Östdahl, Eva-Lott
Björklund, Tom Hansén och Folke Österbacka för planeringen av firandet av Finland
100 år. Kaisa Karlström sammankallar kommittén och fungerar som dess sekreterare.
__________________
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Dnr: KST 110/2015

193 §. KOMMITTÉER Byggnadskommitté för tillbyggnad av Solrosens daghem

Tekniska chefen:

Bildningsnämnden hade på sitt sammanträde den 6.2 2014 beslutat om att tillsätta en ar-
betsgrupp för att handha planeringen av Solrosens daghem i Nedervetil .Bildningsnämnden
utsåg Carina Ahlström, sekr, Yvonne Rönnqvist och Eva Fredriksson-Lidsle till sina med-
lemmar i arbetsgruppen samt uppmanade tekniska nämnden att utse sina medlemmar. Tek-
niska nämndens representanter i arbetsgruppen har varit Bernt Slotte och Carl-Johan En-
roth, ordf.

Nu har arbetsgruppen slutfört sitt arbete i och med att planeringen är klar och entreprenörer-
na för tillbyggnaden har valts på styrelsens möte den 17.8.2015. Byggnadsarbetena är pla-
nerade att komma igång i månadsskiftet oktober/november 2015 och vara slutförda till okto-
ber 2016.

Arbetsgruppen föreslår nu att dess arbete förklaras slutfört och att man istället utser en
byggnadskommitté för att leda och övervaka den fortsatta planeringen och byggandet av
Solrosens tillbyggnad. Arbetsgruppen föreslår att till byggnadskommittén väljs Carl-Johan
Enroth ,Carina Ahlström, Yvonne Rönnqvist, Eva Fredriksson-Lidsle, Bernt Slotte samt att
den utökas med Helena Nymark och Bernt Storbacka Arbetsgruppen föreslår också att sty-
relsen utser sin representant till arbetsgruppen samt utser ordförande och sekreterare för
byggnadskommittén.

KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen utser Carl-Johan Enroth ,Carina Ahlström, Yvonne Rönnqvist, Eva Fred-
riksson-Lidsle, Bernt Slotte, Helena Nymark och Bernt Storbacka till en byggnadskommitté
för att leda och övervaka den fortsatta planeringen och byggandet av Solrosens tillbyggnad.
Styrelsen utser även sin egen representant till byggnadskommittén samt ordförande och sek-
reterare för densamma.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utser Carl-Johan Enroth, Carina Ahlström, Yvonne Rönnqvist med
Helena Nymark som ersättare, Eva Fredriksson-Lidsle och Bernt Slotte med Bernt
Storbacka som ersättare till en byggnadskommitté för att leda och övervaka den fort-
satta planeringen och byggandet av Solrosens tillbyggnad. Styrelsen utser även Mika-
ela Dahlbacka med Karin Saarukka som ersättare till byggnadskommittén samt Carl-
Johan Enroth som ordförande och Carina Ahlström som sekreterare.
_________________
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Dnr: KST 109/2015

194 §. AVTAL Offerter på lämplighetsbedömningar för kandidater till kommundirektör

En offert på lämplighetsbedömning av sökande till kommundirektörstjänsten har sänts till
kommunen av VMP Group. Lämplighetsbedömningen kan utföras på svenska. Rekryterings-
konsulten Mona Andersson-Kuorikoski kan vid behov ställa upp som intervjuare under tillfäl-
let då styrelse- och fullmäktigemedlemmar bereds möjlighet att delta i utfrågningen av de
sökande.

En sammanställning av de sökandes meriter utdelas vid mötet.

Ett förslag till tidtabell kunde vara:
v. 40 Avtal med rekryteringskonsulten tecknas
26 oktober kl 14-17 Samtliga sökande intervjuas inför kommunstyrelse och kommun-

fullmäktigemedlemmar
26 oktober kl 18 Rekryteringskonsulten avger rapport i samband med kommunsty-

relsens möte
12 november Kommunfullmäktige väljer kommundirektör

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter teckna avtal med VMP Group och fastställer tidtabellen enligt
ovanstående.

Kommunstyrelsen kallar Malin Brännkärr och Fredrik Näse till intervjuer 26.10.2015, där
även kommunfullmäktiges medlemmar kan delta.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt teckna avtal med VMP Group gällande lämplighetsbedöm-
ning.

Kommunstyrelsen godkänner tidtabellen enligt:

v. 40 Avtal med rekryteringskonsulten tecknas
26 oktober kl 14-17 Samtliga sökande intervjuas inför kommunstyrelse- och

kommunfullmäktigemedlemmar
26 oktober kl 18 Rekryteringskonsulten avger rapport i samband med ett extra

insatt kommunstyrelsemöte
12 november Kommunfullmäktige väljer kommundirektör

Till lämplighetsbedömning kallas Malin Brännkärr och Fredrik Näse.
_________________
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195 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 7.9
- Mellersta Österbottens förbund; koordinationsgruppen för Finland 100 år, möte 1/2015,

11.9
- Kundservice2014, projektmeddelande 3/2015, 11.9
- Sandbacka vårdcenter, arbetsplatsmöte 7, 14.9
- Kiuru, styrelsen, 14.9
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 14.9
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 15.9
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 21.9

b) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har gett beslut 15.9.2015 ang. Kokko-
lan Nahka Oy:s Nedervetil fabriks utredning över förbättrande av avloppsvattenrenings-
verkets funktion och minskande av luktutsläppen enligt bestämmelse 3 i miljötillståndet.

c) Miljöstrategin för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten åren 2014-
2020 har färdigställts. Strategihandlingarna finns på webben på svenska: www.ely-
keskus.fi/sv/web/ely/etela-pohjanmaan-ymparistostrategia-2014-2020.

d) Kommunförbundet: Information åt kommunerna om mottagandet av personer som söker
internationellt skydd och personer som beviljats uppehållstillstånd 28.9

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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196 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.
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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: 185-190, 194-196

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

Paragrafer: 191-193

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:

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.


