
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
31.8.2015

Nr
11/2015

Sida
11/225

Sammanträdestid Måndag 31 augusti 2015, kl. 18.00 - 21.00

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
Bjon, Inger
Salminen, Jussi enbart 172 §

Juola, Maija enbart 172 §

Furu, Anne-Mari enbart 172 §

Hägg, Inger enbart 172 §

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
kommundirektör
kommunsekreterare
social- och hälsodirektör/Karleby
serv.dir. för äldreomsorg/Karleby
t.f servicechef/Karleby
förvaltningschef/Karleby

Paragrafer: 165-176 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 2 september 2015

Susanne Hongell Hans Sandström

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 8 september 2015

Inger Bjon, kommunsekreterare



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

26.8.2015

Sida

11/226

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 8 september 2015
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Måndag den 31 augusti 2015, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

165 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
166 §. PROTOKOLLJUSTERING
167 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
168 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
169 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Tidtabell för behandlingen
170 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande; räddnings-

väsendets budgetförslag 2016 och förslag till
ekonomiplan/driftekonomi

171 §. SAMKOMMUNER Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande;
ekonomiplan 2016-2018

172 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Info om social- och hälsovårdens budget-
arbete 2016

173 §. TURISM Medlemsavgift för 2016; 7 Broars Skärgård
174 §. MOTION Tapani Myllymäkis motion; införande av borgmästarmodellen
175 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
176 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.9.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

165 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 26 augusti 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
_______________
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Nämnd Kommun-
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166 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Susanne Hongell och Hans Sandström att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 2 september 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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Nämnd Kommun-
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fullmäktige

167 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form. Beslöts dock, att
§ 172 behandlas när Karleby stads representanter har anlänt.
__________________
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Nämnd Kommun-
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168 §. 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, 12.8.2015

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 100/2015

169 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Tidtabell för behandlingen

Kommunsekreteraren:

Vid behandlingen av budgeten och ekonomiplanen kunde följande tidtabell vara riktgivande:

- vecka 39, fredag 25.9 Nämndernas förslag inlämnas till kommunstyrelsen
via ekonomichefen.

- vecka 42, måndag 12.10 kl. 18.00 Styrelsens inledande budgetdiskussion.

- vecka 45, måndag 2.11 kl 16.00 Kommunstyrelsen behandlar förslaget till budget i
första läsning. Förslaget till skattesatser ges.
Vid behov fortsätter budgetbehandlingen tisdag
3.11 kl 16.00.

- vecka 46, torsdag 12.11 kl. 19.00 Kommunfullmäktige godkänner inkomst- och fastig-
hetsskatteprocenterna.

- vecka 46 Ledningsgruppen och samarbetskommittén ger utlå-
tande om budgetförslaget.

- vecka 47, måndag 16.11 kl. 16.00 Kommunstyrelsen behandlar budgeten i andra läs-
ning samt hela ekonomiplanen.

- vecka 50, måndag 7.12 kl 18.00 Kommunstyrelsen avger beslutsförslag om budgeten
och ekonomiplanen.

- vecka 50, torsdag 10.12 kl. 16.00 Kommunfullmäktige behandlar budgeten och eko-
nomiplanen.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner ovannämnda tidtabell för behandling av budgeten 2016 och
ekonomiplanen 2016-2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Ledningsgruppens medlemmar bör
delta i budgetbehandlingen vid styrelsens möten.
___________________
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Dnr: KST 90/2015

170 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande; räddningsväsendets
budgetförslag 2016 och förslag till ekonomi-
plan/driftekonomi

Tekniska nämnden 12.8.2015 90 §
Tekniska nämnden Karleby stad har sänt det gemensamma räddningsverkets budgetförslag till kommunerna för
utlåtande.
Budgetförslaget har behandlats i den gemensamma räddningsnämnden 16.6.2015.
Kommunernas utlåtande inbegärs senast den 31.8.2015.
Utlåtande begärs dels angående budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2018 och investeringar
2016 och ekonomiplan 2017-2018 för dessa.
Som utgångspunkt för uppgörande av budgeten har lönerna höjts med 0,6 %, för andra uppgifter har inte reserve-
rats någon inflationsjustering utan med några undantag enligt 2015 års budget.
De senaste årens återbetalningar har främst berott på besparningar i personalkostnader, dessa får dock inte
användas för att täcka andra kostnader.
Kronobys totala betalningsandel skulle vara 567.215 € vilket skulle utgöra en ökning från årets budget med 1,6 %.
Ökningen kan anses minimal men enligt kommunens ramförslag skulle vi ha ett anslag på 517.735 € eller 50.451
över ramförslaget.
Kan konstateras att jämfört med investeringar i kommunens gällande ekonomiplan är förslaget för 2016 och 2017
enligt planen. För 2018 föreslås en total nettoinvestering på 274.000 €.
År 2016 föreslås ett byte av granskningsbil KPO31, netto 6000 € samt år 2017 en släckningsbil KP 311 på
240.000 € till Kronoby. För år 2018 föreslås en släckningsbil KP 331 på 240.000 € till Terjärv samt byte av man-
skapsbilarna KP 317 och KP 327 samt övrig utrustning.
Till brandstationerna föreslår räddningsnämnden att kommunen skulle anskaffa effektivare generatorer och möj-
lighet till extern elförsörjning samt årliga underhållsreparationer.
Kommunstyrelsen behandlar kommunens utlåtande den 31.8 utgående från nämndens förslag.

T.CHEF:S FÖRSLAG:
Driftsbudgeten godkänns enligt förslaget .
Förslag till investeringar 2016 och plan 2017-2018 förordas enligt förslag till investeringar.
Kommunen tar med i sin investeringsbudget anskaffning av nya generatorer samt möjlighet till extern elförsörjning
under åren 2016-17.

BESLUT:
Förslaget godkännes.
__________

Kst 31.8.2015
Tekniska nämnden har tillställt Karleby stad sitt utlåtande redan tidigare, eftersom utlåtandet
inbegärdes senast 31.8 2015.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens utlåtande och översänder det som sitt eget
till Karleby stad snarast.
Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslagen.
___________________
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Dnr: KST 85/2015

171 §. SAMKOMMUNER Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande; ekonomi-
plan 2016-2018

Kommunsekreteraren:

Kårkulla samkommuns styrelse begär medlemskommunernas utlåtande över ekonomiplanen
2016-2018. Planen bygger på nuvarande ekonomiplan för åren 2015-2017.

Samkommunstyrelsen beslöt vid sitt möte 28.5.2015, att de kommunala priserna i medeltal
får stiga med högst 0,9 % jämfört med år 2015. För Kronoby kommuns del är ändå den be-
räknade minskningen inom Kårkullas verksamhet 8,68% d.v.s. ca 64.500 €. Det är framför-
allt inom arbetslivsorienterad service som inbesparingen uppkommer.

Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden har 19.8.2015 gett utlåtande om planen, om-
fattande även Kårkulla samkommuns kostnader för Kronoby kommun. I utlåtandet påpekas
bl.a att Kårkulla fortsättningsvis framöver förväntas anpassa sin ekonomiplan till kommuner-
nas ekonomiska situation. Kårkullas servicepriser bör inte vara högre än motsvarande servi-
ceformer som kommunen producerar i egen regi. För Kronobys del har Karleby reserverat
sammanlagt 692.559 € d.v.s. 14.008 € mindre än 2015. Den verkliga minskningen är betyd-
ligt mindre än vad Kårkullas nuvarande ekonomiska plan visar eftersom betalningsandelarna
2015 är högre än det var i motsvarande ekonomiplan ifjol.

På grund av att Kårkulla samkommun velat ha in utlåtanden senast 4.9.2015, har social- och
hälsovårdsnämndens utlåtande begärts på tjänstemannanivå.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och omfattar det
som sitt eget.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad och översänder den till Kårkulla
samkommun omgående.

Efter diskussion ajournerades ärendet tills servicechef Anne-Mari Furu hade förklarat siffror-
na i samband med sin närvaro under 172 § . Ärendet slutbehandlades efter 172 §.

Elisabeth Hagström föreslog att Kårkullas budgetanslag minskas med 70.000 €. Förslaget
fick inget understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 98/2015

172 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Info om social- och hälsovårdens budgetarbete
2016

Kommunsekreteraren:

Social- och hälsodirektör Jussi Salminen, servicedirektör för äldreomsorg Maija Juola, tf. ser-
vicechef Anne-Mari Furu och förvaltningschef Inger Hägg från Social- och hälsovårdsverket i
Karleby stad informerar om budgeten för 2016 och verksamheten bakom siffrorna.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar informationen för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget och gav som vägkost till tjänste-
männen att social- och hälsovården bör hållas inom fullmäktiges ramar.
___________________

Ärendet behandlades efter 174 §, när tjänstemännen från Karleby stad anlände.
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Dnr: KST 97/2015

173 §. TURISM Medlemsavgift för 2016; 7 Broars Skärgård

Tf ekonomichefen:

För att kunna förverkliga de målsättningarna 7 broars Skärgård rf enligt föreningens stadgar
förväntas uppnå, anhåller föreningens styrelse att medlemsavgifterna fastställs på basen av
fördelningen enligt år 2015. Utredningen för Jakobstadsregionens turism samt organisering-
en av regionens turistverksamhet pågår och förväntas vara färdig under hösten 2015.

7 Broars Skärgård rf behöver få svar från alla medlemmar senast den 30.9.2015.

Kronobys avgift för år 2015 var 4 530 € och 7 Broars Skärgård rf föreslår att medlemsavgif-
ten för år 2016 blir 4 548 €.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner att medlemsavgiften för år 2016 fastställs till 4 548 €.

Ärendet drogs bort från föredragningslistan.
___________________
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Dnr: KST 87/2015

174 §. MOTION Tapani Myllymäkis motion; införande av borgmästarmodellen

Kst 17.8.2015
Kommunsekreteraren:
Tapani Myllymäki framförde vid fullmäktigemötet 11.6.2015 en motion skriven av Peter Albäck angå-
ende införande av "Borgmästarmodellen" i Kronoby. Syftet var "att få det politiska beslutsfattandet
med i beredningen av ärenden, klargöra gränserna mellan tjänstemannakåren 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 inne-
varande 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 beredning. Det
togs inte ställning till vem eller vilka som utreder ärendet.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen utser ett lämpligt antal styrelsemedlemmar att utreda borgmästarmodellen.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att remittera ärendet för ny beredning vid allmänna kansliet. Ären-
det behandlas vid nästa styrelsemöte.
__________________

Kst 31.8.2015
Kommunsekreteraren:

Peter Albäck inlämnade i december 2007 en motsvarande motion i samma ärende. Motionen
behandlades i fullmäktige den 14 januari 2008 men föranledde inga åtgärder.

Borgmästarmodellen intogs redan 2006 i kommunallagen som ett alternativ till kommundirek-
törstjänsten. Borgmästaren skulle således ersätta kommundirektören och betona det politis-
ka ledarskapet. Borgmästaren, som väljs av kommunfullmäktige, kan väljas för högst en
mandatperiod i gången och blir då också ordförande för kommunstyrelsen.

Om tjänsten som kommundirektör är tillsatt när borgmästarens mandattid börjar, ska fullmäk-
tige besluta om att kommundirektören förflyttas till en annan tjänst eller ett avtalsförhållande
som lämpar sig för honom eller henne. En kommundirektör som förflyttas har rätt att få de
förmåner som hör till det nya anställningsförhållandet i sådan form att de inte är oförmånliga-
re än förmånerna i tjänsten som kommundirektör.

Även den nyaste versionen av Kommunallagen, 410/2015 44 § som trädde i kraft 1.5.2015
innehåller bestämmelser om borgmästarmodellen, men modellen har åtminstone i nuvarande
form inte fått någon stor spridning på kommunfältet. Endast Tammerfors och Birkala har i
Finland gått in för att välja borgmästare. Fördelen med borgmästarmodellen är att förtroendet
mäts i varje kommunalval medan största nackdelen förmodligen ligger i bristen på kontinui-
tet.
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KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att fullmäktige antecknar ovannämnda redogörelse som svar på Peter Al-

bäcks motion om införande av borgmästarmodell samt
att motionen inte föranleder åtgärder och att den härmed är besvarad.

Under diskussionen föreslog Elisabeth Hagström att en arbetsgrupp tillsätts. Förslaget fick
inget understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslagen.
___________________
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175 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Karleby stad/Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 18.8.2015
- Karleby stad/Social- och hälsovårdsnämnden 19.8.2015

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________________
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176 §. 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: 165-176

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

Paragrafer:

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: 173

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.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
31.8.2015

Sida
11/241

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

8.9.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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.


