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Ärendets
nummer

Ärende

248 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
249 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
250 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
251 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
252 §. BIDRAG Norra svenska Österbottens Krigsveteraner r.f:

anhållan om bidrag för julfest
253 §. FLYKTINGMOTTAGNING NTM-centralens förfrågan, inrättande av

flyktingförläggning och kommunplatser
254 §. PLANER Carola Åstrands anhållan om flytt av byggrätt från

Båthusviken till Gyltören; strandgeneralplan för
Larsmosjön

255 §. FASTIGHETER Försäljning av Djupsjöbacka skola
256 §. BIDRAG Organisationskommittén för Mellersta Österbottens

landskapsstafett; anhållan om ekonomiskt bidrag bl.a.
för tillverkning av konstsnö

257 §. SAMKOMMUNER Mellersta Österbottens samkommun för social- och
hälsovården; utkast till grundavtal

258 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Godkännande av budget
och ekonomiplan

259 §. MOTION Elisabeth Hagström; fler kommunala bostadstomter i
Nedervetil kommundel

260 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Arrangemang under kommundirektörsbytet
261 §. LÖNER Förvaltningschefens lön under tiden som t.f.

kommundirektör
262 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
263 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ: harmonisering av

Kronobys färdtjänst med systemet i Karleby
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248 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 25 november 2015 och tillställts samtliga
medlemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade mötet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen besluts-
för.
_______________
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249 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Mikaela Dahlbacka och Anders Forsberg att justera protokollet. Pro-
tokollet justeras den 2 december 2015.

BESLUT:

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

BESLUT:

Som tillägg i § 263 Övriga ärenden Hagströms initiativ om färdtjänster.

Som tillägg i § 262 Delgivningsärenden byten av mötesdagar för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige i december 2015.

I övrigt beslöt kommunstyrelsen godkänna föredragningslistan.
_______________
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251 §. 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.

_______________

Kst 30.11.2015

T.f. ekonomichefen.:

När kommunstyrelsen verkställde kommunfullmäktiges protokoll av den 12 november 2015
saknades motionen i paragraf 56:

"Till fullmäktiges kännedom meddelas om följande ärenden:

a) Peter Albäck m.fl. inlämnade en motion om regler för bidrag till företag och föreningar och
om ett återtagande av fullmäktiges beslut 20.2.2015 § 3.

BESLUT:

Fullmäktige beslöt överföra motionen till kommunstyrelsen för beredning."

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen överför ärendet till centralkansliet för beredning.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 143/2015

252 §. BIDRAG Norra svenska Österbottens Krigsveteranser r.f: anhållan om bidrag för
julfest

T.f. komm.dir.

Norra svenska Österbottens krigsveteraner r.f. anhåller om bidrag för sin årliga julfest. Den
har tidigare firats i Ådalens skola och vid Samlingshuset i Kronoby. Detta år hålls festen fre-
dagen den 11 december kl. 13:00 i Församlingshemmet i Terjärv.

Veteranföreningen anhåller om att Kronoby kommun, står för julgröt och kaffe, vilken prak-
tiskt sköts av Marthaföreningen. Ett lokalt linjetrafikbolag sponsorerar som tidigare år buss-
transport från Kronoby via Nedervetil tur-retur.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen står för kostnaderna för förplägnad och servering vid krigsveteranernas
julfest.

BESLUT:

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

253 §. FLYKTINGMOTTAGNING NTM-centralens förfrågan, inrättande av flyktingför-
läggning och kommunplatser

Kst 16.11.2015 243§
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 asylsökande
som har fått uppehållstillstånd. Kommunplatser behövs också för kvotflyktingar.

NTM-centralen ber kommunerna på sitt område att överväga möjligheten att inrätta en flyktingförlägg-
ning. Kommunen kunde driva verksamheten själv eller så kunde enheten drivas av någon annan ak-
tör.

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 byggnadstill-
syningsmyndigheten samt kommunens fastighetsansvarige tjänsteman. Därtill har Jakobstadsnejdens
integrationskoordinators utlåtande inhämtats och vissa fastigheter synats. Integrationskoordinatorn har
informerat samarbetsnämnden i Pedersörenejden i ärendet.

Kommunen har ingen ledig fastighet som kan användas som flyktingförläggning och ont om hyreslä-
genheter. Privata aktörer kan ev. ställa upp med lägenheter eller hus, såvida gårdskarlsfunktionerna
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 informa-
tion till de berörda kommunerna.
Sammanfattningsvis kan konstateras, att kommunen inte har någon lämplig byggnad för att bedriva en
flyktingförläggning. En sådan inkvartering kan endast placeras i byggnader som används som bostä-
der, inkvarteringsutrymmen, vårdinrättningar eller samlings- och affärsutrymmen. Flyktingmottagning
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.

I diskussionen föreslog Hagström att endast de kvotflyktingfamiljer som överenskommits om tidigare
mottas och hon understöddes av Dalvik.
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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 Korset i
Terjärv, Kronoby och Nedervetil) är beredda att ta emot totalt 2-4 kvotflyktingfamiljer till kommunen.
Ordföranden konstaterade att det behövs omröstning om remittering och föreslog omröstning 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 avgavs 9 ja-röster (Dal-
vik, Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Hongell, Sandström, Skullbacka, Strandvall, Byggmästar) och
inga nej-röster. Remittering av saken godkändes därmed enhälligt och inga fler omröstningar gjordes.

BESLUT:

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 Neder-
vetil) är beredda att ta emot mera kvotflyktingfamiljer än tidigare planerats.
________________

Kst 30.11.2015
T.f. kommundirektör

Bostadssituationen i kommunen är inte omöjlig men kräver planering och framförhållning.
Om kommunen går in för att ta emot flera flyktingfamiljer, bör den även vara beredd att beta-
la reserveringshyra minst ett par månader i förväg. Dessa hyror finns det å andra sidan möj-
lighet att få statlig ersättning för i efterskott. Ifall kommunen hyr upp privata bostäder där
gårdskarlstjänster saknas, bör kommunen endera köpa dylika tjänster eller komma överens
med ägaren om hur tjänsterna ordnas. Noggrannare beskrivning över dagsläget inom bo-
stadssituationen i Kronoby ges vid mötet.

Röda korsavdelningarna i kommunens olika delar är samtliga beredda att ta emot flera flyk-
tingar. Både Kronoby och Terjärv har tagit emot flyktingar tidigare och gör det gärna igen.
Nedervetilavdelningen har ännu inte tagit emot flyktingar, men ställer sig positiv till mottag-
ning även i Nedervetil. Beredskap finns således, men önskningen om att inte många familjer
kommer samtidigt till en avdelning borde respekteras.

TF. KD:S FÖRSLAG:

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

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till mottagning av ytterligare 2-3 kvotflyktingfamiljer förut-
om dem som redan planerats in inom ramen för mottagning av kvotflyktingar i nejden.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget och paragrafen förklarades omedel-
bart justerad.
_______________
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Dnr: KST 133/2015

254 §. PLANER Carola Åstrands anhållan om flytt av byggrätt från Båthusviken till
Gyltören; strandgeneralplan för Larsmosjön.

Planläggaren:

Carola Åstrand anhåller om att en strandbyggrätt som finns inritad på lägenheten Svartholm
RNr 7:5 vid Båthusviken i Norrby, flyttas till hennes lägenhet Solvik II RNr 23:157, som finns
på Gyltören, norr om Hästövägen. Båda dessa lägenheter finns på Larsmosjöns strandgene-
ralplaneområde som blev fastställd 9.11.1999. Den byggrätt som skulle flyttas finns vid Båt-
husviken, i början av Långrevelnsvägen. Åstrand har köpt denna byggrätt 25.9.2015.
Byggrätten är belägen bredvid ett MU-1 område, ”Jord- och skogsbruksområde med behov
att skydda miljövärden”. I naturinventeringen finns omnämnt att på denna plats finns land-
skapsvärden samt att viken och dikesmynningen har betydelse för sjöfågel och fisk. Ifall
denna byggrätt flyttas skulle naturvärdena för Båthusviken bevaras bättre, då man undviker
en muddring av strandområdet.

Byggrätten skulle flyttas till södra sidan av Gyltören, söder om en grupp befintliga sommar-
stugor. Här äger sökanden lägenheten Solvik II RNr 23:157 med en areal på ca 1 ha.
Karta av strandgeneralplanen medföljer som Bilaga 1/254 § av 30.11.2015.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen ger tekniska kansliet i uppdrag att påbörja en ändring av strandgeneral-
planen för Larsmosjön, där målet är att flytta en byggrätt från Båthusviken till Gyltören. Sö-
kanden av ändringen, Carola Åstrand, står för samtliga planerings- och kungörelsekostnader.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 142/2015

255 §. FASTIGHETER Försäljning av Djupsjöbacka skola

Planläggaren:

Tekniska avdelningen har haft Djupsjöbacka skolas fastighet till försäljning via Nymans fas-
tighetsbyrå under sommarperioden.

På fastigheten finns en gammal skolbyggnad från år 1901, som tillbyggts senare med en
byggnadsyta på 235 m2. På gårdsplanen finns tre uthusbyggnader; slöjdsal, uthus och ba-
stubyggnad. I kommunens anläggningstillgångar utgör byggnadernas bokföringsvärde
79 700 €. El- och vattenanslutningar samt fiberkabel dragen till huset finns.

Timo Lassi och Niina Uusikangas har erbjudit 87 000 euro för fastigheten. Man har planer på
att ha cateringtjänster för mindre bröllop och andra sammankomster i den gamla skolbygg-
naden.

Idrottsplanen vid skolan hör inte till försäljningen, ej heller bastubyggnaden som ägs av
Djupsjöbacka byaförening.

I kommunens strategi finns omnämnt att fastigheter bör säljas om inte de längre används i
den kommunala verksamheten.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige:
att lägenheten Skoltomt RNr 4:45 med en areal på 2740 m2 samt ett ca 1670 m2

stort outbrutet område av lägenheten Sjölunda RNr 69:1, båda i Kortjärvi by,
jämte gammal skolbyggnad med dess anslutningar och två uthusbyggnader säl-
jes till Timo Lassi och Niina Uusikangas för ett pris av 87 000 €. Bastubyggna-
den hör dock inte till köpet. Bastun ägs av Djupsjöbacka byaförening, som bör
flytta den till annan plats.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Köparen står för samtliga kostnader
och tekniska kansliet bör kontrollera om det finns restriktioner från Museiverket angå-
ende byggnaden.
_______________
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Dnr: KST 71/2015

256 §. BIDRAG Organisationskommittén för Mellersta Österbottens landskapssta-
fett; anhållan om ekonomiskt bidrag bl.a. för tillverkning av konstsnö

T.f. komm.dir.:

Organisationskommittén för anordnandet av Mellersta Österbottens landskapsstafett anhåller
om 10 000 € i ekonomiskt bidrag för kostnader som uppkommer i samband med tillverkning
av konstsnö samt för de bränslekostnader för grävmaskin och ett dussin traktorer som kör ut
konstsnön på tävlingsspåret. Organisationskommittén vill även uppmärksamgöra kommun-
styrelsen på att reservera medel i budgeten för år 2016 för kostnader som uppkommer i
samband med landskapsstafetten.

I dispositionsplanen för år 2015 finns 10 000 € upptaget för kostnader som uppkommer i
samband med iståndsättningsarbeten vid stadionområdet i Nedervetil. Därtill har kommunen
gett de arrangerande föreningarna ett räntefritt lån, totalt 20 000 € för tävlingsförberedelser.

Landskapsstafetten går av stapeln den 6 januari 2016 förhoppningsvis på natursnö. I andra
hand kommer alternativet att samla ihop snö med traktorer från andra ytor än i skidspårets
närhet. Det tredje alternativet som troligen är det mest kostnadskrävande, är tillverkning,
upplagring och utkörning av tillverkad konstsnö. Med kännedom om de senaste vintrarnas
snöbrist, är tillverkning av snö något man som tävlingsarrangör bör ta som ett reellt alterna-
tiv.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar organisationskommittén möjlighet att skicka fakturor för högst 10
000 € till tekniska verket för tillverkning av konstsnö, samt bränslekostnader för grävmaskin
och traktorer under förutsättning att en tillräcklig mängd natursnö inte finns tillgänglig vid till-
verkningen av skidspåret för landskapsstafetten år 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beviljar organisationskommittén ekonomiskt bidrag om högst
10 000 € för tillverkning av konstsnö och bränslekostnader för grävmaskin och trakto-
rer ifall inte tillräckligt med natursnö finns tillgänglig vid tillverkningen av skidspåret
för landskapsstafetten 2016.
______________

Hans Sandström och Elisabeth Hagström anmälde sig jäviga och avlägsnade sig från ut-
rymmet under behandlingen av paragrafen.
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Dnr: KST 145/2015

257 §. SAMKOMMUNER Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovår-
den; utkast till grundavtal

T.f komm.dir.:

Ett utkast till grundavtal för Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovården
har uppgjorts.

Den nya samkommunens namn är KPSOTE:n sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, på
svenska Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun.

Den nya samkommunens medlemskommuner är Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho,
Toholampi, Vetil, Karleby, Kronoby och Reisjärvi. De kommuner som är avtalskommuner i
den grundavtalsenliga samkommunen 31.12.2016 fortsätter från och med 1.1.2017 som
samkommunens avtalskommuner. Avtalskommunerna är: Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki,
Nivala, Sievi, Ylivieska, Kinnula och Evijärvi. Det är inte möjligt att vara delmedlem i sam-
kommunen.

Samkommunens uppgift är att å sina medlemskommuners vägnar ordna omfattande social-
och hälsovårdstjänster för invånarna i sitt område på lika grunder och i enlighet med lag-
stiftningen.

Samkommunen producerar tjänster i första hand i verksamhetsutrymmen som den äger
direkt eller via det fastighetsbolag som den förvaltar, eller hyr utrymmen och fasta maskiner
och apparater som hör till dem företrädesvis från medlemskommunerna.

Samkommunen är även ett sjukvårdsdistrikt på det sätt som föreskrivs i lagen om speciali-
serad sjukvård samt ett specialomsorgsdistrikt på det sätt som föreskrivs i lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda.

Tjänsterna produceras med beaktande av befolkningens behov nära klienterna och genom
att stöda invånarnas förmåga att klara sig självständigt i vardagen. Till ansvaret för att ordna
hör förebyggande, korrigerande, vårdande och rehabiliterande tjänster och andra social- och
hälsovårdstjänster som en enhetlig helhet. Samkommunen producerar tjänster även för
andra kommuner än medlemskommunerna i en omfattning som är i enlighet med lagstift-
ningen och skilda avtal.

Medlemskommunerna väljer samkommunfullmäktiges medlemmar på basis av invånaran-
talet i slutet av året före kommunens val på så sätt att varje medlemskommun har en re-
presentant för varje nytt tre och en halv tusen (3 500) invånare. Varje medlem i samkom-
munfullmäktige har en (1) röst. Ifall medlemmen är jävig eller borta, övergår rösträtten till
den personliga ersättaren.

Samkommunfullmäktige väljer för sin mandatperiod en styrelse som kallas samkommunsty-
relse. Samkommunstyrelsen har elva (11) medlemmar. För varje medlem väljs en personlig
ersättare. Alla medlemskommuner har åtminstone rätt att närvara och tala i samkommunsty-
relsen. Varje medlem i samkommunstyrelsen har en (1) röst på sammanträdet.
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Under samkommunstyrelsen lyder svenskspråkiga sektionen som bevakar och utvecklar
förverkligandet av tryggandet av social- och hälsovårdens tjänster särskilt i tvåspråkiga
områden. Sektionen ger rekommendationer och utlåtanden för styrelsen för dess beslut-
fattning. Om sektionens sammansättning och uppgifter föreskrivs närmare i förvaltnings-
stadgan.

Minst en gång om året ordnas regionala förhandlingar gällande verksamheten och ekono-
min mellan samkommunen och medlemskommunernas kommunledning för att säkra ägar-
styrningen och samarbetet i gränsytan. Kommunrundorna ordnas också i avtalskommuner-
na.

Kostnaderna som ansvaret för verksamheten medför finansieras med den ersättning med-
lemskommunerna betalar till de delar som inte kan täckas med försäljning utanför medlems-
kommunerna, med övrig försäljning av tjänster, klientavgiftsavkastning eller bidrag och stöd
eller andra jämförbara intäktsposter. Budgeten och ekonomiplanen för år 2017 bereds och
godkänns år 2016 av samkommunen och godkänns av samkommunfullmäktige.

De nya organen som är i enlighet med detta grundavtal väljs för perioden som börjar
1.6.2016. Det medlemskap i organen som varit i kraft före ändringen av grundavtalet förfal-
ler. Basservicenämnden för Affärsverket för social- och hälsovård samt individsektionen
som lyder under den fortsätter dock tills besluten om verksamheten år 2016 och bokslutet
har godkänts.

Medlemskapet i samkommunen träder i kraft, ifall inte annat bestäms, från och med början
av följande kalenderår efter att det förnyade grundavtalet godkänts. Det är viktigt att skilja
avgörandet gällande social- och hälsovård för de närmaste åren från självstyrelselösningen
som torde börja först från och med år 2019. Kronoby kommun samarbetar inom social- och
hälsovården, både när det gäller bas- och specialservicen, med Karleby och Mellersta Ös-
terbotten. Den planerade samkommunmodellen förändrar inte detta samarbete. Beslut gäl-
lande självstyrelseområde från och med år 2019 kommer Kronoby att avgöra som en sepa-
rat fråga som är oberoende av denna samkommunslösning

Representanter för den politiska styrgruppen samt tjänstemän som berett social- och hälso-
vårdens produktionsorganisation för Mellersta Österbotten och närområdet informerar om
förfarandet i Kommungården i Kronoby 26 november och kommer att hålla ytterligare ett in-
formationstillfälle i Karleby 3 december.

På tjänstemannanivå har anhållits om Kommunförbundets och finansministeriets utlåtande
över utkastet till grundavtal. Svaren på denna förfrågan är i skrivande stund oklar.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå
att kommunfullmäktige godkänner utkastet till grundavtal för Mellersta Ös-

terbottens samkommun för social- och hälsovården.

Under diskussionen föreslog Bengt-Johan Skullbacka, understödd av Anders Forsberg, att
ärendet bordläggs tills nästa möte så alla ska hinna bekanta sig med avtalet av vilket en ny
version delades ut under mötet. Ordföranden konstaterade att det behövs omröstning och
föreslog omröstning med namnupprop där de som stöder en fortsatt behandling av ärendet



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
30.11.2015

Sida
18/368

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.12.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

röstar med ett ”ja” och de som stöder bordläggning av ärendet till nästa möte röstar med ett
”nej”, vilken godkändes. I omröstningen avgavs 4 ja-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström,
Strandvall) och 5 nej-röster (Byggmästar, Skullbacka, Forsberg, Hongell, Sandström). Där-
med godkändes bordläggning av ärendet till nästa möte.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att ärendet bordläggs tills nästa möte för
att alla ska hinna bekanta sig med det nya avtalet.
________________
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Dnr: KST 130/2015

258 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Godkännande av budget- och
ekonomiplan

Tf ekonomichefen

Enligt kommunallagens 65 § skall fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för
det följande kalenderåret. Samtidigt skall fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre
eller flera år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. Kommunfullmäktige god-
kände 11.6.2015 40 § budgetramarna per nämnd. Driftsbudgeten har nettobindning per
nämnd inför fullmäktige, med undantag av Flyktingmottagning, Social- och hälsovård samt
Landsbygd, vilka har nettobindning under Kommunstyrelsen samt Räddningsväsendet, som
har nettobindning under Tekniska nämnden. För driftens planeår fanns inga nämndvisa ra-
mar. Kommunstyrelsen godkände 15.6.2015 141 § budgetdirektiv och beräkningsgrunder
inför nämndernas budgetarbete. Då nämndernas äskanden om anslag i driftsbudgeten för
budgetåret 2016 sammanställts, uppgick dessa till totalt 321 729 € över ramarna. Kommun-
styrelsen har behandlat budgeten och ekonomiplanen vid två läsningar och har i sitt förslag
ökat driftens netto med 249 758 € från ramen. Kommunstyrelsens förslag är totalt 71 971 €
lägre än vad nämnderna äskat om. Enligt förslaget till fullmäktige uppgår driftens netto för
budgetåret 2016 till -37 749 758 €.

Även för resultaträkningen 2016 har fullmäktige godkänt en ram enligt vilken resultatet upp-
går till 77 700 €. Kommunstyrelsen behandlar resultaträkningen och finansieringsdelen
30.11.2015. För uträkningen av skatteinkomsterna och statsandelarna i budgeten 2016 har
Kommunförbundets prognoser legat till grund. Investeringarna för kommunens del finns spe-
cificerade per projekt i investeringsdelen. Nettoinvesteringarna för år 2016 uppgår till
2 664 965 € enligt förslag. Enligt förslaget till finansieringsdel ökar de långfristiga lånen mera
än amorteringarna både under budget- och planeåren.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Kronoby kommuns budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016 – 2018

godkänns.

Under diskussionen föreslog Anders Forsberg understödd av Bengt-Johan Skullbacka att
kravet på avkastning från Kronoby Elverk Ab ökas från 200 000 € till 300 000 € för budget-
året 2016. Ordföranden konstaterade att omröstning behövs och föreslog att de som stöder
budgetförslagets avkastningskrav på 200 000 € röstar med ett ”ja” och de som stöder Fors-
bergs yrkan på förhöjning av avkastningskravet till 300 000 € röstar med ett ”nej”, vilket god-
kändes. I omröstningen avgavs 6 ja-röster (Byggmästar, Dalvik, Dahlbacka, Hagström,
Sandström, Strandvall) och 3 nej-röster (Skullbacka, Forsberg, Hongell). Därmed godkändes
avkastningskravet från Kronoby Elverk Ab i enlighet med budgetförslaget till 200 000 €.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 151/2014

259 §. MOTION Elisabeth Hagström; fler kommunala bostadstomter i Nedervetil
kommundel.

Elisabeth Hagström m.fl. har i en motion daterad 9.10.2014 § 52 önskat att man utreder möj-
ligheten att kommunen budgeterar medel samt aktivt försöker köpa in mer mark för bostads-
tomter i Nedervetil.

Planläggaren:

I Nedervetil har kommunen följande lediga tomter: 1 tomt vid Mellangränd och 8 tomter vid
Klockarbacka. Vid Måsabackavägen har kommunen 2 bostadstomter och 2 radhustomter.
Under de gångna åren har kommunen sålt 1 - 2 tomter per år. Kommunen har nu påbörjat en
revidering av detaljplanen för Nedervetil centrum. Planen kommer även att utvidgas så att
området mellan sportplanen och Gillestugan tas med samt ett område vid Forskantsvägen.
Vid Forskantsvägen har kommunen ett föravtal med kyrkliga samfälligheten om markköp där
man kan inplanera ca 15 nya tomter. De privatägda obebyggda tomterna inom Nedervetil
centrums nya planeområde uppskattas till ca 40 stycken.

Översvämningsrisken är en faktor som begränsar byggnationen utmed ån. Här räknar myn-
digheterna med att en stor översvämning sker en gång per hundra år och sockelhöjderna
skall bestämmas enligt detta. Kommunen äger ett lågt markområde invid ån vilket man har
planer på att bebygga med 6 parhus men här är just sockelhöjdskravet ett problem.

Ely-centralen beviljar inte fler undantagslov på Pelo-Forskantssidan utan kräver en planering
på området (general- eller detaljplanering). En sådan planläggning kan påbörjas efter att
revideringen av detaljplanen har färdigställts.

Under åren 2012 och 2013 har man genom brev försökt köpa in privata tomter inom plane-
området men ingen av markägarna var intresserade av att sälja.

Tekniska avdelningen anser att då detaljplanen fastställts finns det ca 28 kommunala bo-
stadstomter i Nedervetil centrum samt ca 40 privata tomter, vilket borde räcka för flera år
framöver.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige antecknar ovanstående redogörelse som svar på motionen

som anses härmed besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 140/2015

260 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Arrangemang under kommundirektörsbytet

Tf ekonomichefen:

Kommundirektör Michael Djupsjöbackas sista arbetsdag är den 30.11.2015. Den nya kom-
mundirektören torde tillträda i början av februari 2016. Under december och januari bör tillfäl-
liga arrangemang diskuteras. Förvaltningschefen fungerar som vikarie under tiden, men kan
inte sköta båda tjänsterna samtidigt.

T.F. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen diskuterar arbetssituationen på centralkansliet och ger direktiv hur uppgif-
terna fördelas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen diskuterade arbetssituationen på centralkansliet och gav tf. kom-
mundirektören i uppgift att vid behov anställa en vikarie för förvaltningschefen och
omfördela uppgifterna under januari månad 2016.
______________
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Dnr: KST 139/2015

261 §. LÖNER Förvaltningschefens lön under tiden som t.f. kommundirektör

Tf ekonomichefen:
Förvaltningschefen har fungerat som kommundirektörens semestervikarie under tiden 16.10-
30.11.2015. Kommunstyrelsen bör fastställa skälig ersättning för det extra arbetet som ut-
förts under tiden.

Från 1.12.2015 tills den nya kommundirektören träder i tjänst är förvaltningschefen tf. kom-
mundirektör. Till uppgifterna hör handhavande av kommunens akuta ärenden, en del repre-
sentationsuppdrag, beredning av ärenden, föredragare vid sammanträden och fungera som
informatör gentemot kommuninvånare, personal, politiker och massmedia. Dessa tilläggs-
uppgifter motiverar en justering av lönen.

T.F EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen fastställer förvaltningschefens totallön under kommundirektörens semes-
ter

Kommunstyrelsen fastställer totallönen för förvaltningschefen/tf. kommundirektören under
perioden 1.12.2015 tills den nya kommundirektören tillträder.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att förvaltningschefens lön under kommundirektörens se-
mester 16.10-30.11.2015 kompenseras med en tillägg på 1 000 €/månad för det extra
arbetet.

Kommunstyrelsen fastställde förvaltningschefens/tf. kommundirektörens totallön till
6 700 €/månad från 1.12.2015 tills den nya kommundirektören tillträder.
_______________
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262 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

1)  Statistikcentralens befolkningsprognos 2014-2040 
 
2) NTM-centralens sysselsättningsöversikt september 2015 
 
3) Samarbetsavtal med Pedersöre kommun gällande utredning av en gemensam modell 

för en potentiell biogasanläggning i Kronoby och Pedersöre. Projektet genomförs un-
der tiden 1.2-30.6.2016. Huvudsakliga finansieringen söks via Aktion Österbotten. 
Övrig finansiering täcks genom bidrag från Kronoby Energi, Pedersöre Värme, 
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf samt Fin-lands Pälsdjursuppfödares 
Förbund rf. 

 
4) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen: 
 - Skolcentrum, arbetsplatsmöte, 28.10.2015 
 - Solrosens daghem, arbetsplatsmöte, 6.11.2015 
 - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 16.11.2015 
 - Solrosens daghem, byggnadskommitté, 18.11.2015 
 - Planeringskommitté för firande av Finland 100 år, 18.11.2015 
 
5) Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten i december flyttades fram med en 

vecka så kommunstyrelsen sammanträder 7.12.2015 kl 18.00 samt 21.12.2015 kl 
18.00 och kommunfullmäktige sammanträder 17.12.2015 kl 16.00 

 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 
_____________ 
  



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
30.11.2015

Sida
18/374

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.12.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 150/2015

263 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ: harmonisering av Kronobys färdtjänst
med systemet i Karleby

Elisabeth Hagström framlade ett initiativ om att se över färdtjänstsystemet i Kronoby kom-
mun, Bilaga 1/263 § av 30.11.2015.

BESLUT:

Färdtjänsten hör inte till kommunens uppgifter utan ärendet förs över till social- och
hälsovårdsnämnden.
________________
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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: 253, 255, 257-259, 263

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

Paragrafer: 252, 254, 256, 260 - 261

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: 252, 254, 256, 260 - 261

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.


