
KRONOBY KOMMUN
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Sammanträdesdatum
17.8.2015

Nr
10/2015

Sida
10/201

Sammanträdestid Måndag 17 augusti 2015, kl. 18:00 - 21:55

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Dalvik, Sixten
Dahlbacka, Mikaela
Forsberg, Anders från 148 §

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
Bjon, Inger, ej 156 §

Witick, Tanja 147-149 och 164 §§

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
kommundirektör
kommunsekreterare
kvalitets- och utvecklings-
chef/Karleby stad

Paragrafer: 147-164 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Michael Djupsjöbacka 156 §

Inger Bjon (ej 156 §)

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 19 augusti 2015

Anders Forsberg Elisabeth Hagström

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 25 augusti 2015

Inger Bjon, kommunsekreterare



KRONOBY KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

12.8.2015

Sida

10/202

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 25 augusti 2015
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag 17 augusti 2015, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

147 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
148 §. PROTOKOLLJUSTERING
149 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
150 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
151 §. BUDGET 2015 Bokföringsrapport 1.1 - 30.6.2015
152 §. AVTAL Avtal om integrationstjänster
153 §. PROJEKT Självfinansiering av projektet "Integrerade

servicetjänster för invandrare i Jakobstads-
nejden"

154 §. KOMMITTÉER Kommunens representanter till referensgruppen
för Jakobstadsregionens internationaliseringsprogram

155 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan
156 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av tjänstebenämning för

kommunsekreteraren
157 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked från tjänst
158 §. MOTION Tapani Myllymäkis motion; införande av borgmästarmodellen
159 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lediganslående av kommundirektörs-

tjänsten
160 §. EL- OCH ENERGIFÖRSÖRJNING Val av elleverantör för perioden

1.10.2015 - 31.12.2018
161 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för tillbyggnaden av Solro-

sens daghem
162 §. PROJEKT Deltagande i projektet "Energiaomavarainen

älykäs seutu"
163 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
164 §. FÖRVALTNING Elektronisk arkivering av patientuppgifter för

Kronoby



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
17.8.2015

Sida
10/203

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.8.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

147 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 12 augusti 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
_______________
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KOMMUNSTYRELSEN
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Nämnd Kommun-
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Kommun-
fullmäktige

148 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Anders Forsberg och Elisabeth Hagström att justera protokollet. Pro-
tokollet justeras den 19 augusti 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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149 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Efter denna paragraf behandlas ett extraärende "FÖRVALTNING Elektronisk arkivering
av patientuppgifter för Kronoby". Kvalitets- och utvecklingschef Tanja Witick från Kar-
leby stad medverkar. Ärendet protokollförs under 164 § ÖVRIGA ÄRENDEN.
I övrigt godkändes föredragningslistan i föreliggande form.
___________________
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150 §. 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, 16.6.2015
- tekniska nämnden, 17.6.2015
- Nedervetil kommundelsnämnd, 9.6.2015

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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Dnr: KST 95/2015

151 §. BUDGET 2015 Bokföringsrapport 1.1 - 30.6.2015

Kommundirektören:

För perioden 1.1 – 30.6.2015 har sammanställts en rapport över driftsnettoanvändningen av
budgeterade anslag och utfallet för resultaträkningen. Det är skäl att konstatera att använd-
ningen i euron räknat under de första 6 månader för år 2015 ligger på samma nivå som un-
der år 2014 och att budgetanvändning för halva året ligger på 50,7 %. Räkenskapsperio-
dens resultat för de första halvåret är dock negativt och visar på ett minus på c. 264.000 €
men det är ändå drygt 200.000 bättre än budgeterat. Årsbidraget är också c. 200.000 €
bättre än budgeterat.

Personalkostnaderna ligger aningen över det budgeterade och det leder till att verksamhets-
kostnaderna ligger c. 1 % över det budgeterade.
Statsandelar inkommer i den takt som budgeten förutsätter och så kommer också att ske
under resten av året.

Social- och hälsovårdskostnaderna har bokförts enligt det belopp som Kronoby kommun
budgeterat för användningen för 6 månader då de verkliga kostnader och den verkliga an-
vändningen inte har bokförts av Karleby stad pga. problem med ibruktagningen av nytt eko-
nomiförvaltningssystem. Användningen inom specialsjukvården överskrider det budgeterade
anslaget med c. 1 % för Kronoby kommuns del dvs. storleksordningen 80.000 €.

Driftsnettot totalt för 6 månader är reellt lägre än föregående år och det är av stor betydelse
inför budgetarbetet och kommande års mål för en balanserad ekonomisk utveckling att
driftsnettokostnader når ner till landets medeltal för kommuner med samma befolkningsun-
derlag och struktur som Kronoby. Betydelsen av att uppnå detta mål understryks av att be-
räkningen av statsandelar har utvecklats i en riktning som inte har varit till fördel för vår
kommun de senaste åren och är det än mindre i framtiden.

Halvårsresultatet ger en god bas för budgetarbetet inför budgetåret 2016. En fortsatt god
budgetdisciplin och noggrann uppföljning av kostnaderna skapar förutsättningar för att hål-
la verksamhetsutgifterna inom given budget och godkända budgetramar. Kan nivån för res-
ten av budgetåret 2015 hållas stabilt kan man uppnå ett positivt resultat för år 2015.
Inkomstsidan har utvecklats enligt plan och det är all orsak att erinra sig att ökningen på
skatteintäktssidan till väsentlig del består av en höjning av skattesatsen och än mera på en
positiv utveckling för samfundsskatten. Statsandelarna motsvarar i stort det budgeterade och
på övriga inkomster kan noteras en ökning på drygt 6 %. Inkomstsidan verkar relativt stark
och avgörande för bokslutsresultatet för år 2015 samt hur driftsutgifter utvecklas under res-
ten av året.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 83/2015

152 §. AVTAL Avtal om integrationstjänster

Kommunsekreteraren:

Samarbetsnämnden i Pedersörenejden gav i juni 2014 "flyktingsamarbetsgruppen" (numera
"Arbetsgruppen för integrationsverksamhet") att utreda möjligheten att integrera de av "Wel-
come Office" utförda tjänsterna i integrationsverksamheten. Welcome Office har numera
upphört.

Arbetsgruppen för integrationsverksamhet har utarbetat ett förslag till organisationsmodell för
en fristående integrationsenhet i Jakobstadnejden, Bilaga 1/152 § av 17.8.2015. En omorga-
nisering av verksamheten är nödvändig för att kunna svara mot de krav på integrationstjäns-
ter som ålagts kommunerna. En helhetsmodell för integrationstjänsterna ska beakta olika
invandrargruppers behov och vara flexibel vad gäller organisation och verksamhetsinnehåll.

Omorganiseringen av integrationsenheten till en fristående enhet under koncernförvaltningen
i Jakobstad bör regleras i ett samarbetsavtal. Ett förslag till samarbetsavtal om integrations-
tjänster har utarbetats enligt Bilaga 2/152 § av 17.8.2015. Avtalet förordas av samarbets-
nämnden i Jakobstadsnejden. Vad gäller finansieringen anser samarbetsnämnden, att den
så långt som möjligt bör skötas med extern finansiering. Integrationsenhetens fysiska placer-
ing utreds av staden Jakobstad.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner avtalet om integrationstjänster enligt Bilaga 2/152 § av
17.8.2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 84/2015

153 §. PROJEKT Självfinansiering av projektet "Integrerade servicetjänster för in-
vandrare i Jakobstadsnejden"

Kommunsekreteraren:

Projektet "En bra start i Österbotten" är ett projekt för integrationsarbete i Österbotten. Det
förverkligas i form av flera delprojekt varav "Integrerade servicetjänster för invandrare i Ja-
kobstadsnejden" är ett. Integrationsarbetet i Jakobstadsnejden har tillsammans med Vasa
stad, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur samkommun/Yrkesakademin i
Österbotten samt Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård med Ös-
terbottens förbund som ansökare, lämnat in en ansökan för ett 3-årigt projekt för att utveck-
la den inledande fasen i integrationsarbetet och stöda delaktighet och utveckla verksam-
hetsmodeller som på ett positivt sätt befrämjar integrering. Projektet är avsett att inledas
2016.

Totalkostnaden för projektet (som förverkligas som ett delprojekt) uppgår till 282 600€ eller
94 200€/år. Självfinansieringsandelen är 25%. Den baserar sig på antalet invandrare i re-
spektive kommun. Fördelningen av kostnaderna per kommun skulle vara:

Jakobstad (39,2%) 9 231,60€ 27 694,80€
Pedersöre (22,1%) 5 204,55€ 15 613,65€
Nykarleby (15,2%) 3 579,60€ 10 738,80€
Larsmo (10,2%) 2 402,10€ 7 206,30€
Kronoby (13,3%) 3 132,15€ 9 396,45€

Samarbetsnämnden i Pedersörenejden har tagit del av projektplanen och budgeten för pro-
jektet, Bilaga 1/153 § av 17.8.2015 och förordar kommunal finansiering .

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner projektets självfinansieringsandel 3 132,15€/år under tre års tid
under förutsättningen att även de andra kommunerna deltar och att även utomstående finan-
siering ordnas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 89/2015

154 §. KOMMITTÉER Kommunens representanter till referensgruppen för Jakob-
stadsregionens internationaliseringsprogram

Kommunsekreteraren:

Samarbetsnämndens ordförande i Pedersörenejden har initierat att regionen skall göra en
kraftansträngning för att marknadsföra sig som en framgångsrik exportregion åren 2015-
2016, Bilaga 1/154 av 17.8.2015.
Idén är att höja internationaliseringsgraden hos små och medelstora företag. I programmet
ingår nätverksbyggande mellan regionens egna aktörer och regionens mångsidiga kontakter
ut i världen. Programmet syftar till att offentliga och privata aktörer blir bättre på att samverka
på gemensamma arenor.

Avsikten är också att öka regionens ambitionsnivå gällande europeisk finansiering.

Samarbetsnämnden i Pedersörenejden har diskuterat ärendet och beslutit att varje med-
lemskommun och -stad, utser två politiskt tillsatta representanter till en referensgrupp som
bl.a. ska upparbeta ett internationaliseringsprogram och ge vägkost och bidra till genomfö-
randet av en konferens 1-2.6.2016.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser två representanter till referensgruppen för Jakobstadsregionens in-
ternationaliseringsprogram.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt välja Anders Forsberg och Elisabeth Hagström till referens-
gruppen för Jakobstadsregionens internationaliseringsprogram. Karin Saarukka val-
des till ersättare för båda.
__________________
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Dnr: KST 81/2015

155 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan

Kommunsekreteraren:

Förnyandet av kommunens förvaltningsstadga har inletts med genomgång på tjänstemanna-
nivå. Förvaltningsstadgan reviderades senast i i december 2012 och trädde i kraft 1.1.2013.
Den största orsaken till behovet av förnyelse är att affärsverket Kronoby elverk inte längre
lyder under kommunen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att sända gällande förvaltningsstadga med tjänstemännens änd-
ringsförslag till nämnderna för utlåtande så, att den nya versionen kan godkännas av fullmäk-
tige senast i december 2015 och träda i kraft 1.1.2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 82/2015

156 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Ändring av tjänstebenämning för kom-
munsekreteraren

Kommunsekr.:

Kommunens ledningsgrupp arbetar med ett förslag till revidering av kommunens förvalt-
ningsstadga, som till vissa delar har blivit föråldrad.

När tidigare kommunsekreteraren pensionerades flyttades hennes uppgifter över till perso-
nalsekreteraren och tjänsten ändrades för att motsvara tjänstebenämningen personal- och
förvaltningschef. När tjänsteinnehavaren avslutade sin anställning lediganslogs ändå kom-
munsekreterartjänsten. I annonsen nämndes att tjänsteinnehavaren handhar beredningen
och verkställigheten av ärenden som behandlas i kommunfullmäktige och styrelse och är
sekreterare i dessa organ samt i centralvalnämnden. Nämndes även, att tjänsteinnehavaren
ingår i ledningsgruppen och fungerar som ersättare för kommundirektören. Erfarenhet av
personalförvaltning räknades som merit.

Kommunsekreteraren fungerar som sektorchef för allmänna avdelningen. För att göra tjäns-
tebenämningen kongruent med övriga sektorchefers (bildningschef, ekonomichef och teknisk
chef) borde kommunsekreterarens tjänstebenämning ändras till förvaltningschef.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige ändrar kommunsekreterartjänsten till förvaltnings-
chef.

Kommunsekreteraren anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet och kommundirektören
förde protokollet under denna paragraf.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 92/2015

157 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked från tjänst

Kommunsekr.

Kommundirektör Michael Djupsjöbacka har den 5.8.2015 skriftligt anhållit om avsked från
tjänsten som kommundirektör från och med 1 december 2015 under förutsättning att förtida
ålderspension beviljas.

Kommundirektören är vald av kommunfullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan § 45 bör beslut
om upphörande av anställning fattas enligt gällande lagstiftning. Detta innebär i detta fall att
fullmäktige formellt beviljar avskedet.

STYRELSEORDF.:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå

att kommunfullmäktige beviljar kommundirektören avsked från och med 1
december 2015 under förutsättning att förtida ålderspension beviljas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.
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Dnr: KST 87/2015

158 §. MOTION Tapani Myllymäkis motion; införande av borgmästarmodellen

Kommunsekreteraren:

Tapani Myllymäki framförde vid fullmäktigemötet 11.6.2015 en motion skriven av Peter Al-
bäck angående införande av "Borgmästarmodellen" i Kronoby. Syftet var "att få det politiska
beslutsfattandet med i beredningen av ärenden, klargöra gränserna mellan tjänstemannakå-
ren och politiken och göra prövningen av ändamålsenligheten till en uppgift för politiken".

Motionsskribentens avsikt var att utredningen skulle ske i god tid före kommundirektörens
avsked i kommunen, vilket grusades i och med dennes meddelande om pensionering redan i
december innevarande år. Motionsskribenten önskade att utredningen skulle göras av ett
antal styrelsemedlemmar eller andra politiska beslutsfattare tillsammans med någon av
kommunens ledande tjänstemän.

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte den 15.6.2015 § 140, att överföra ärendet för bered-
ning. Det togs inte ställning till vem eller vilka som utreder ärendet.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser ett lämpligt antal styrelsemedlemmar att utreda borgmästarmodel-
len.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att remittera ärendet för ny beredning vid allmänna
kansliet. Ärendet behandlas vid nästa styrelsemöte.
__________________
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Dnr: KST 93/2015

159 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lediganslående av kommundirektörstjänsten

Kommunsekr:

Kommundirektören avslutar sin anställning i kommunen 30.11.2015.

En ny kommundirektör väljs i tjänsteförhållande till kommunen enligt nya kommunallagens §
41 av fullmäktige. Om det i kommunen väljs en borgmästare istället, ska valet av fullmäktige
välja denna innan kommunstyrelsen väljs.
Kommunstyrelsen är enligt samma lag § 39 kommunfullmäktiges beredande organ. Enligt nu
gällande förvaltningsstadga 42 § lediganslår kommunstyrelsen en tjänst till vilken fullmäktige
utser innehavare.

Anställning i tjänsteförhållande förutsätter offentligt ansökningsförfarande. För att snabba på
rekryteringsprocessen kan kommunstyrelsen sondera intresset för kommundirektörstjänsten
och lediganslå den, utan att kommunen ändå förbinder sig att anställa någon.

Vid senaste val av kommundirektör lediganslogs tjänsten i Österbottningen, Keskipohjan-
maa, Jakobstads Tidning, Vasabladet, Hufvudstadsbladet och Kuntalehti samt på officiella
anslagstavlan och hemsidan.

I annonsen bör klart framgå tjänstens kompetenskrav och krav på språkkunskaper eftersom
kommunens förvaltningsspråk är svenska samt att kommunen enligt nya kommunallagen 42
§ förutsätter kommundirektörsavtal och att kommunen tagit beslut om rökfrihet. Till tjänsten
som kommundirektör kan även väljas en person som inte har sökt tjänsten under förutsätt-
ningen han/hon samtycker därtill och behörigheten har utretts (L om komm. tjänsteinnehava-
re 5 §).

Av den som utses till kommundirektör, krävs en särskilt föreskriven stadgad kompetens eller
av kommunen bestämd särskild behörighet (L om komm. tjänsteinnehavare 6 §) samt god
praktisk erfarenhet av kommunalförvaltning.

Vid anställning i tjänsteförhållande kan det bestämmas att en prövotid på högst sex månader
börjar när tjänsteutövningen inleds.

ORDF.:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att lediganslå kommundirektörstjänsten snarast. Tjänsten ledig-
anslås på svenska i Österbottens Tidning, Vasabladet, Hufvudstadsbladet, Keskipohjanmaa,
Kuntarekry samt på officiella anslagstavlan och hemsidan.

Under diskussionen föreslog Anders Forsberg att en mindre arbetsgrupp, som har i uppdrag
att handha rekryteringsprocessen, utses. Karin Saarukka understödde.

Elisabeth Hagström föreslog att tjänsten lediganslås först efter att fullmäktige godkänt kom-
mundirektörens avskedsansökan. Förslaget vann inget understöd och förföll därmed.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände ordförandens förslag angående lediganslåendet.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt utse fullmäktiges och styrelsens presidier till en
arbetsgrupp som handhar rekryteringsprocessen.
__________________

Elisabeth Hagström inlämnade avvikande åsikt angående att man lediganslår tjänsten innan
fullmäktige har beviljat avsked.
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Dnr: KST 94/2015

160 §. EL- OCH ENERGIFÖRSÖRJNING Val av elleverantör för perioden
1.10.2015 - 31.12.2018

Tekniska chefen:

Kronoby kommun har via Enegia inbegärt anbud på upphandlingskontrakt för inköp av el.
Med ett upphandlingskontrakt avses ett elförsäljningsavtal vari avtalas om prismekanismer
och marginaler. Kundens elenergipris bestäms på elbörsen Nasdaq OMX Oslo ASA vid
bindningstillfälllet eller, ifall priset inte binds, enligt förverkligat HELSPOT-månadspris. El-
energins prissättning enligt Bilaga 1/160 § av 17.8.2015.

12 elleverantörer har inlämnat anbud:
1) Lappeenrannan Energia Oy
2) Jyväskylän Energia Oy
3) Loiste Sähkönmyynti Oy
4) Kuopion Energia Oy
5) KSS Energia Oy
6) Keravan Energia Oy
7) Turku Energia Sähkönmyynti
8) Nordic Green Energy
9) Porvoon Energia Oy
10) Kronoby Elverk Ab
11) Oy Herrfors Ab
12) Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

En anbudsgivare uppfyllde inte uppställda kvalificeringskrav. Anbudet uteslöts från
upphandlingen och den aktuella anbudsgivaren tillsändes ett separat beslut i ärendet , Bilaga
2/160 § av 17.8.2015.
Samtliga anbud av anbudsgivare som uppfyllde kvalificeringskraven överensstämde med
anbudsförfrågan.

Enegias rekommendation är Nordic Green Energy som elleverantör, då deras anbud är
förmånligast enligt prisjämförelsen i Bilaga 3/160 § av 17.8.2015.

Vid anbudsjämförelsen blev priset på ENOYR –marginalprodukten avgörande, eftersom
man strävar efter att i huvudsak binda priserna mot årsprodukter. Marginalen för månads-
och kvartalsprodukter får vara max. 1 €/MWh högre än marginalen för årsprodukter.
Marginalanbudet skulle vara detsamma under hela avtalstiden.
Ovannämnda urvalskriterier angavs i anbudsförfrågan.

Öppningsprotokoll, Bilaga 4/160 § av 17.8.2015 bifogas. Ytterligare material i samband med
ärendet finns tillgängligt vid mötet.

KD:S FÖRSLAG:
Styrelsen godkänner den elleverantör som Enegia rekommenderar: Nordic Green Energy.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 96/2015

161 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för tillbyggnaden av Solrosens daghem

Tekniska chefen:

I årets investeringsbudget ingår ett anslag på 50 000 € och i ekonomiplanen för 2016 ett
anslag på 500.000 € för tillbyggnaden av Solrosens daghem. Solrosen har idag plats för tre
grupper på 21+21+12 =54 barn . Behovet av barndagvårds platser är stort för tillfället i Ne-
dervetil och planeringsgruppen har nu planerat en tillbyggnad för 2 avdelningar och 3 grupp-
rum, 21+12 barn, inkl. små kontorsrum för personalen.
Planerings gruppen har i samråd med planeraren tagit fram ett förslag som utgår ifrån det
verkliga behovet. Tillbyggnaden, Bilaga 1/162 § av 17.8.2015 som skulle placeras i ändan av
det befintliga daghemmet mot hälsostationen skulle få en en våningsyta på ca 393 m2.
Målsättningen är att byggstart kunde vara inom oktober/november månad 2015 och bygget
vara klart till oktober-november 2016.
Tekniska nämnden har behandlat och godkänt ritningarna och handlingarna på sitt möte den
17.6.2015.

Projektet har utannonserats på Hilma enligt sk begränsat anbudsförfarande och handlingar-
na skickades ut den 15.6.2015 till de som meddelat om intresse. Sista inlämningsdagen för
offerterna var måndagen den 10.8 kl 12.00.
Offerterna öppnades och protokollfördes måndagen den 10.8 kl 13.00. Se Bilaga 2/162 § av
17.8.2015 , öppningsprotokoll. Anbudshandlingarna finns till påseende vid mötet.
På basen av erhållna offerter föreslår tekniska chefen att de förmånligaste anbuden väljs och
att kontrakt uppgörs efter att handlingarna genomgåtts med entreprenörerna och besvärsti-
den utgått. I.o.m att det totala entreprenadpriset överstiger de budgeterade medlen bör ock-
så en ev omdisponering göras både vad beträffar årets samt nästa års budget.

Förmånligaste anbud:
Byggnads entreprenör WL Trecon 416.000 € moms 0 %
VVS entreprenör VVS Sandström Oy 84.900 €
El entreprenör ACU Elektro Ab 49.250 €
Ventilations entreprenör G.Koskela Ab 43.200 €

Totalt 593. 435 € = 1510 € /m2 moms 0 %

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antar de förmånligaste entreprenörsanbuden från Byggnads entreprenör
WL Trecon, VVS entreprenör VVS Sandström Oy, El entreprenör ACU Elektro Ab och Venti-
lations entreprenör G.Koskela Ab.
Under hösten kommer omdisponering av årets anslag samt nästa års budget att föreslås.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
Hans Sandström och Susanne Hongell anmälde jäv och lämnade rummet före ärendets be-
handling.
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Dnr: KST 91/2015

162 §. PROJEKT Deltagande i projektet "Energiaomavarainen älykäs seutu"

Kommunsekreteraren:

Vasa universitet/Levóninstitutet önskar att kommunen accepterar deltagande och utser en
medlem i styrgruppen för projektet "Energiaomavarainen älykäs seutu" (En intelligent region
med egen energiförsörjning).

Projektet genomförs 1.10.2015-30.9.2018 och har som mål att utveckla en hållbar energiför-
sörjning. Det torde genomföras i Alavus, Kuortane, Sodankylä, Tervola, Kronoby och Perho.
Projektplanen (på finska) finns tillgänglig vid mötet.

KD:s förslag:

Kommunstyrelsen utser en medlem i styrgruppen för projektet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att utse Stefan Högnabba till medlem i styrgruppen för pro-
jektet "Energiaomavarainen älykäs seutu".
__________________
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163 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:

- Österbottens förbund, styrelsen 25.5.2015
- Sandbacka vårdcenter arbetsplatsmöte 2.6.2015
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden 10.6.2015.

- Utveckling av dagverksamhet för handikappade i Kronoby
- Nedervetil hälsostations kondition och fortsatta planering

- Samkommunen för Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen
11.6.2015

- Samkommunen för Mellersta Österbottens specialsjukvård och grundservi-
ce, styrelsen 15.6.2015

- Mellersta Österbottens förbund, styrelsen 15.6.2015 och 23.6.2015
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 15.6.2015
- Kårkulla samkommun, fullmäktige 15.6.2015
- Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 16.6.2015
- Kronoby-Karleby samarbetskommitté 17.6.2015
- Byggnadskommittén för Sjöglimtens daghem 16.6.2015, 18.6.2015 och

17.7.2015
- Optima samkommun, styrelsen 17.6.2015

b) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
- Beslut angående ändring av tillståndsvillkor när det gäller överflyttning och

inplantering av nejonögon i samband med regleringen av Perho å (Kaustby,
Kronoby och Karleby) 24.6.2015.

- Beslut angående registrering av privata socialtjänster; NeolifCare 18.6.2015
- Beslut angående registrering av privat socialservice: NC-Aktiva 15.6.2015

c) Vasa förvaltningsdomstol: Beslut angående kommunens yrkande att Optimas
samkommunstyrelses beslut om att artesanutbildningen flyttas till Jakobstad
från och med höstterminen 2014.

d) Pedersöre kyrkliga samfällighet har meddelat att Gemensamma kyrkorådet
har beslutit komplettera valet av direktion för familjerådgivningen genom
att välja Ann-Marie Granholm till ordinarie medlem och Anders Store till sup-
pleant för tiden 1.1.2015-31.12.2016.

e) Kommunstyrelsen meddelas om ett informationstillfälle gällande de nya flyk-
tingfamiljerna som anländer 27.8.2015: Tillfället hålls måndagen 24.8.2015
vid Restaurang Marina's i Terjärv kl 18.30.

f) Ådalens skola har via bildningschefen gjort en förfrågan om huruvida styrel-
sen kunde tänka sig att byta sammanträdesrum till nämndrummet inkom-
mande läsår. Det skulle innebära, att styrelserummet möbleras med pulpeter
i lämplig höjd för eleverna. Styrelsens möbler skulle därmed flyttas till
nämndrummet, vilket dessförinnan töms på sitt möblemang.
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g) Sixten Dalvik inbjuder styrelsen, fullmäktiges presidium, kommundirektör och
kommunsekreterare med avec till säsongens sista dans vid Emet folkpark.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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164 §. FÖRVALTNING Elektronisk arkivering av patientuppgifter för Kronoby

Tf ekonomichefen:

Patientuppgifter skall förvaras långa tider och ansvarig för detta är den hälsovårdsorganisa-
tion i vars verksamhet uppgifterna har uppkommit (Social- och hälsovårdsministeriets förord-
ning om journalhandlingar 22 §). Till exempel handlingar som innehåller patientens basupp-
gifter och centrala uppgifter om vården, skall förvaras i 12 år efter patientens död eller, om
dödstidpunkten är okänd, 120 år efter patientens födelse.

Enligt Arkivlagen skall arkivfunktionen skötas så att den stöder arkivbildaren i dess uppgifter
samt tillgodoser enskilda personers och sammanslutningars rätt att få uppgifter ur offentliga
handlingar och att enskilda personers och sammanslutningars rättsskydd samt datasekre-
tess har beaktats på behörigt sätt och att tillgången på handlingar som ansluter sig till enskil-
da personers och sammanslutningars rättsskydd säkerställs och att handlingarna betjänar
forskningen som informationskällor (7 §).

Kronoby patientuppgifter som har uppkommit före tiden då Effica patientjournalsystem togs i
bruk, finns i Abilita patientjournalsystem. Databasen finns ännu i Abilita systemet och endast
rätten att skriva i den har tagits bort. Patientuppgifterna kan läsas vi Abilita systemet. Men
inte till exempel i specialsjukvården eller i Karleby. På hälsovårdscentralens bäddavdelning
finns några maskiner med Abilita systemet.
Karleby social- och hälsovård samt Kiuru planerar en sammanslagning av de två Effica data-
baserna. I samband med detta projekt flyttas alla gamla patientdatabaser till elektroniska
arkiv, varifrån de kan användas i det nya patientdatasystemet.

Före överflyttningen av Kronoby gamla patientdatabas till det nya elektroniska arkivet bör
materialet definieras, arkivplan uppgöras samt tekniken gås igenom. I definitionerna bör även
arbetsplatshälsovårdens patientdata beaktas. För detta arbete har ett erbjudande av Avain
tagits. Efter att dessa definierats kan Avain och Abilita ge ett erbjudande om egentliga över-
föringen av materialet.

Svenska sektionen föreslår att kommunstyrelsen i Kronoby godkänner att definieringsprojek-
tet genomförs år 2015 och ansvarar för kostnaden 7 760 euro och att i kommunens budget
för år 2016 reserveras medel 15 000 – 30 000 euro (de exakta kostnaderna klarnar när defi-
nieringen är klar) för dataöverföringen.
Kvalitets- och utvecklingschef Tanja Witick från hälsovårdscentralens administration i Karle-
by deltar i mötet och berättar om ärendet.

KD:S FÖRSLAG:

Kronoby godkänner att definieringsprojektet genomförs år 2015 och ansvarar för kostnaden
7 760 euro. Till övriga delar beaktas projektet i budgeten för år 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________
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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: 147-151, 155-159, 163

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

Paragrafer:152-154, 162, 164

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: 160-161

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.


