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Utfärdat

17.8.2016
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10/226

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 30 augusti 2016
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag 22 augusti 2016, kl. 18:00
OBS! Integrationskoordinator Eva-Maria Emet informerar om flykting-
ärenden

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

148 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
149 §. PROTOKOLLJUSTERARE
150 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
151 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
152 §. FÖRVALTNING Flyttning av verksamheten vid Terjärv kommunbyrå och

kommunens byggnadsinspektion
153 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked från tjänst;

bildningschefen
154 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lediganslående av tjänsten som

bildningschef
155 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Ibruktagande av optionsår
156 §. SAMKOMMUNER Anhållan om utlåtande; ekonomiplan 2017-19 för

Kårkulla samkommun
157 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande;

räddningsverkets budget år 2017 och
ekonomiplan 2018-19

158 §. UTLÅTANDE Finansministeriets anhållan om utlåtande; utkast till rege-
ringspropositionen om lagändring av kommunallagen

159 §. BORGEN Kronoby Energiandelslag; meddelande om ändring i skulde-
villkoren

160 §. BUDGET 2016 Bokföringsrapport 1.1 - 31.7.2016
161 §. AKTIER OCH ANDELAR Inlösning av aktier i bostadsaktiebolag
162 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsministeriets anhållan

om utlåtande; reform av strukturerna inom jouren
och den specialiserade sjukvården

163 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
164 §. INITIATIV Susanne Hongells initiativ om retardationsfil till korsningen

Jeussbyvägen-Åsbackavägen



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
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10/227

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.8.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

148 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 17.8.2016 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
______________
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149 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Mikaela Dahlbacka och Anders Forsberg att justera protokollet den
24 augusti 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

150 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form med
tillägget att Susanne Hongell anmälde ett initiativ som behandlas under 164 § Övriga
ärenden.
_______________
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151 §. 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:

- byggnadsnämnden, 22.6.2016

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndens möte.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________
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Dnr: KST 87/2016

152 §. FÖRVALTNING Flyttning av verksamheten vid Terjärv kommunbyrå och kommu-
nens byggnadsinspektion

Förvaltningschefen:

Kommunfullmäktige godkände vid sitt möte den 16.6.2016 § 41 ramarna för år 2017. I ram-
förslaget ingick att verksamheten vid Terjärv kommunbyrå och kommunens byggnadsinspek-
tion flyttas till andra enheter fr.o.m. 1.1.2017.

En del av kommunbyråns tjänster överflyttas till Terjärv bibliotek på samma sätt som man har
gjort i Nedervetil. Ansökningen av statsersättningar för kommunens flyktingar har överflyttats
till Integrationsenheten i Jakobstadsnejden. Byggnadsinspektionen flyttas i sin helhet till
Kommungården i Kronoby. Personalen är en viktig resurs och de nuvarande anställda statio-
neras i Kronoby. Det första samarbetsmötet med personalen hölls 3.6.2016 och det andra är
planerat till 20.9.2016.

T.F.KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner flyttningen av verksamheten vid Terjärv kommunbyrå till Ter-
järv bibliotek och kommunens byggnadsinspektion till Kommungården fr.o.m. 1.1.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________
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Dnr: KST 90/2016

153 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked från tjänst; bildningschefen

Förvaltningschefen:

Bildningschef Leif Jakobsson har den 10.8.2016 anhållit om avsked från tjänsten som bild-
ningschef från och med 1.1.2017 på grund av uppnådd pensionsålder.

Bildningschefen är vald av kommunfullmäktige. Enligt förvaltningsstadgan § 45 görs beslut
om upphörande av anställning enligt gällande lagstiftning. Detta innebär i detta fall att kom-
munfullmäktige beviljar avskedet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå

att kommunfullmäktige beviljar bildningschefen avsked enligt anhållan.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________
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Dnr: KST 91/2016

154 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lediganslående av tjänsten som bildningschef

Bildningschefen Leif Jakobsson inlämnade 10.8.2016 sin avskedsansökan, vilken i enlighet
med kommunstyrelsens förslag av den 22.8.2016 torde godkännas i kommunfullmäktige
13.10.2016. Bildningschefen avgår med pension den 31.12.2016.

Enligt förvaltningsstadgans 42 § lediganslår kommunstyrelsen en tjänst till vilken fullmäktige
utser innehavare. I framtidens kommun, där bildning kommer att stå i särskilt fokus, är bild-
ningschefen en av de viktigaste tjänstemännen.

Behörighet som krävs av de anställda fastställs i uppgiftsbeskrivningen. I denna sägs ingen-
ting om krav på utbildning, erfarenhet eller andra kvalifikationer. Inte heller i lag eller annan-
stans finns specifika krav för tjänsten.

Behörighetskraven för tjänsten kan alltså preciseras fritt. De kunde vara lämplig högre hög-
skoleexamen och för tjänsten lämplig arbetserfarenhet, god färdighet i ledarskap, god förtro-
genhet med förvaltning och ekonomi, god förmåga att i tal och skrift använda svenska och
finska. Dessutom värdesätts insikt i bildningssektorn.

Tjänsten som bildningschef bör lediganslås så snart som möjligt för att tillräcklig tid ska fin-
nas för en rekryteringsprocess.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen lediganslår tjänsten som bildningschef att sökas senast 26.9.2016 kl. 15
under förutsättningen att fullmäktige beviljar nuvarande bildningschef avsked.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören mandat att utse en rekryteringsgrupp på 3-4 per-
soner som håller i processen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_____________
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Dnr: KST 88/2016

155 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Ibruktagande av optionsår

Förvaltningschef:

Nuvarande avtal gällande både matservice (Fazer Food Services) och städservice (ISS Pal-
velut Oy) är i kraft 1.8.2014-31.7.2017. Därtill har kommunen möjlighet att utnyttja optionsår
för tiden 1.8.2017-31.7.2019 för ett år i taget. För meddelande om utnyttjande av optionsåren
gick tiden ut den 30.6.2016.

Serviceproducenterna har meddelats om att kommunen är intresserad att fortsätta avtalen
med både ISS Palvelut Oy och Fazer Food Services. Ärendet är dock av sådan karaktär att
slutliga beslut bör tas av kommunstyrelsen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att utnyttja det första optionsåret i avtalet med ISS Palvelut Oy för
tiden angående städservice och meddelar beslut om det andra optionsåret senast 30.6.2017.

Kommunstyrelsen besluter att utnyttja det första optionsåret i avtalet med Fazer Food Servi-
ces för tiden 1.8.2017-31.7.2018 angående matservice och meddelar beslut om det andra
optionsåret senast 30.6.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_____________
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Dnr: KST 79/2016

156 §. SAMKOMMUNER Anhållan om utlåtande; ekonomiplan 2017-19 för Kårkulla
samkommun

Förvaltningschefen:

Kårkulla samkommuns styrelse begär utlåtande av Karleby stad/Kronoby kommun gällande
den ekonomiska planeringen för åren 2017-2019. Planen bygger på den nuvarande ekono-
miplanen för åren 2016-2018. I planen för år 2017 är kända nyetableringar och eventuella
förseningar i planerade projekt beaktade enligt vad man vet i dagsläget.

Nytt i budgeten för år 2017 är att två nya avgifter införs för krisvård; en lätt och en tung för
vilka priserna skulle bli 650 resp. 850 euro/dygn beroende på personalbehovet. Lätt krisvård
omfattar tillgång till en egen personal både dag- och kvällstid Tung krisvård omfattar tillgång
till två personal dag- och kvällstid samt egen nattpersonal. Därtill höjs hemmadagsavgiften
från 42,38 till 50 euro per dag. Hemmadagsavgift debiteras härefter endast vid planerad
frånvaro eller semester. Samkommunstyrelsen beslöt vid sitt möte 26.5.2016, att alla övriga
kommunala priser bibehålls på 2016 års nivå. Kronoby kommun köper i huvudsak endast
dagverksamhet och serviceboende.
För Kronoby kommuns del minskar antalet vårddagar på boendeservice kategori 6 och 7
med totalt 411 dagar, medan Kårkulla samkommuns föreslagna ökningar av boendeservice
kategori 8 ökar med 365 dagar. I pengar innebär detta en tilläggskostnad på 40 540€. Upp-
skattad användning av arbetsverksamhet har minskat med 411 dagar eller en minskning
med 26 395 €. Totalt sett innebär ekonomiplanen för Kronobys del en minskning med 17 745
euro eller -2,62%. Kronobys utgifter kommer enligt ekonomiplanen att vara 652 524 € (+
missbrukarvård 8 282 €).

I och med att Karleby fungerar som värdkommun för social- och hälsovården bedöms servi-
cebehovet och behovet av köptjänster därifrån. Paragraftexten är skriven utgående från fö-
redragningslistan till Karleby stad, social- och hälsonämnden, som 17.8.2016 ger utlåtande
om planen, omfattande även Kårkulla samkommuns kostnader för Kronoby kommun. I utlå-
tandet påpekas bl.a att det är positivt att Kårkulla inte har ändrat på priserna från år 2016 till
år 2017 och att man fortsättningsvis framöver förväntar sig att Kårkulla anpassar sin ekono-
miplan till kommunernas ekonomiska situation. Kårkullas servicepriser bör inte vara högre än
motsvarande serviceformer som kommunen producerar i egen regi.
Utlåtandet skall vara Kårkulla samkommun tillhanda senast 26.8.2016.

T.F. 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.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_____________
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Dnr: KST 86/2016

157 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande; räddningsverkets
budget år 2017 och ekonomiplan 2018-19

Tekniska chefen:
Karleby stad har sänt det gemensamma räddningsverkets budgetförslag till kommunerna för utlåtan-
de.
Budgetförslaget har behandlats i den gemensamma räddningsnämnden 14.6.2016.
Kommunernas utlåtande inbegärs senast den 31.8.2016.
Utlåtande begärs dels angående budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 samt investeringar
2017 och ekonomiplan 2018-2019 för dessa.
Som utgångspunkt för uppgörande av budgeten har inga lönejusteringar gjorts. Nettoutgifterna för
myndighetsverksamheten har ökats med 4,8 %. De senaste årens återbetalningar har främst berott på
besparningar i personalkostnader p.g.a. mindre utryckningar, dessa får dock inte användas för att
täcka andra kostnader.
Kronobys totala betalningsandel skulle vara 574.558 € vilket skulle utgöra en ökning från årets budget
med 1,3 %.
Den totala ramen för räddningsväsendet inklusive den egna andelen är 648 311 € eller totalt 20 000 €
över årets budget. Medeltalet för räddningsväsendets totala budget de fem senaste åren har varit
501 034 €.
För 2017 föreslår räddningsväsendet inga investeringar. ITC investeringar samt övrig utrustning som
tidigare fanns med i planen för 2017 har framflyttats till 2018.
År 2018 föreslås ett byte av manskapsbil KP 317 och KP 327, netto 7000 € vardera samt en släck-
ningsbil KP 311 på 240.000 € till Kronoby. För år 2019 föreslås en släckningsbil KP 331 på 240.000 €
till Terjärv samt byte av servicebil KP 329, netto 6 000 €.
Kommunstyrelsen behandlar kommunens utlåtande den 31.8 utgående från nämndens förslag.

TEKN.CHEF:S FÖRSLAG:
Tekniska nämnden uppmanar räddningsväsendet att se över driftsbudgeten att bättre överstämma
den verkliga förbrukningen från de fem senaste åren.

Förslag till investeringar 2017 och plan 2018-2019 förordas enligt räddningsväsendets förslag till inve-
steringar.

BESLUT:

Förslaget godkännes.

__________

Kst 22.8.2016
T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen omfattar tekniska nämndens beslut.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________
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Dnr: KST 82/2016

158 §. UTLÅTANDE Finansministeriets anhållan om utlåtande; utkast till regeringspropo-
sitionen om lagändring av kommunallagen

T.f. kommundirektören

Finansministeriet har bett bl.a. kommun- och stadsstyrelserna, ministerierna och regionför-
valtningsverkena om utlåtande gällande utkastet till regeringspropositionen om ändring av
kommunallagen gällande utredningsförfarandet för kommuner som drabbats av exceptionella
förvaltningsmässiga svårigheter.

Propositionen baserar sig på juris licentiat Kari Prättäläs framställning och innehåller be-
stämmelser om kommunens skyldighet att avstänga en förtroendevald från ett uppdrag samt
om ordnandet av förvaltningen i undantagsförhållanden. Till den delen ger lagförslaget möj-
lighet för centralvalnämnden att utse nya ojäviga ersättare i fullmäktige om exempelvis be-
slutförheten annars inte kan garanteras. Lagförslaget ger dessutom kommunen möjlighet att
tillsätta tillfälliga utskott för exempelvis återkallande av förtroendeuppdrag. Propositionen ger
också möjligheter att avstänga en förtroendevald som i sitt uppdrag förfarit felaktigt. Vidare
innehåller lagförslaget bestämmelser om att finansministeriet kan utse en utredare eller ut-
redningsgrupp för att undersöka förvaltningen i en kommun som befinner sig i exceptionella
svårigheter och inte på egen hand klarar av att lösa dem. Utredaren lägger sedan fram för-
slag som kommunen ska vidta för att få förvaltningen att överensstämma med lag. Om kom-
munen inte vidtar de åtgärder som förutsätts kan finansministeriet efter att ha hört fullmäktige
och den förtroendevalda exempelvis fatta beslut om att stänga av en förtroendevald från
uppdraget.

Lagförslaget är behövligt och värt understöd. Det är dock viktigt att inte i onödan inkräkta på
den kommunala autonomin. Även i fortsättningen bör kommunen själv ha mycket långtgåen-
de möjligheter att besluta om sin egen förvaltning; också vid svårare situationer. Utrednings-
förfarandet och andra tvångsåtgärder från statsmaktens sida bör begränsas till särdeles säll-
synta tillfällen när situationen är så exceptionell att beslutsfattandet, och därmed invånarnas
möjlighet till lika behandling och service, lamslås.

Inte heller avstängning för felaktigt förfarande ska kunna tillämpas lättvindigt eller vid exem-
pelvis meningsskiljaktigheter till följd av olika politisk uppfattning. Det kunde vara motiverat
att ännu klarare än tidigare skriva in i lagförslaget att avstängning kan komma ifråga endast
under tiden för utredning och rättegång samt att tydliggöra att den naturligtvis också bör
komma ifråga vid en fällande dom.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avger ovanstående utlåtande och överför ärendet till allmänna avdelning-
en för vidarebefordran till finansministeriet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________
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Dnr: KST 92/2016

159 §. BORGEN Kronoby Energiandelslag; meddelande om ändring i skuldevillkoren

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige beviljade 16.3.2006 § 17 Kronoby Energiandelslag proprieborgen för två
lån á 150 000 € hos OKO Andelsbankernas Centralbank Abp. Lånen användes till att finan-
siera byggandet av Terjärv fliscentral. Lånet med nummer 598001-80601810 bands till fast
ränta för 5 år och en total återbetalningstid om 15 år.

Enligt lånevillkoren kan låntagaren vid början av varje ny ränteperiod byta till en annan refe-
rensränta. Energiandelslaget har vid sitt styrelsemöte 9.6.2016 beslutat att välja 3 års fast
ränta med 0,75 % ränta + 0,75 % marginal, totalt 1,50 % för perioden 28.6.2016-27.6.2019.
Den fasta räntan bestäms två bankdagar före räntejusteringsdagen. Av det ursprungliga lå-
nekapitalet 150 000 € återstår per 13.6.2016 55 000 €.

OP Företagsbanken Abp begär undertecknande av borgensmannen för ändringar av skuld-
räntan. Övriga skuldvillkor hålls oförändrade.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner att räntan ändras till 3 års fast ränta, totalt 1,50 % för perioden
28.6.2016-27.6.2019 för lån nummer 598001-80601810 i OP Företagsbanken Abp för vilket
kommunfullmäktige beviljade borgen år 2006. Räntan fastställs två bankdagar före ränteju-
steringsdagen. Övriga skuldvillkor hålls oförändrade.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________

Enär Bengt-Johan Skullbacka sitter i Energiandelslagets styrelse anmälde han jäv och av-
lägsnade sig under behandlingen av denna paragraf.
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Dnr: KST 93/2016

160 §. BUDGET 2016 Bokföringsrapport 1.1 - 31.7.2016

Ekonomichefen:

För perioden 01-07/2016 har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i driftseko-
nomidelen samt utfallet för resultaträkningen. Resultatet för perioden är positivt och visar 973
900 euro. Budgeterat för motsvarande period är 16 300 euro. Verksamhetens intäkter ligger
339 000 euro över budgeten och har influtit till 66,9 %. Kostnaderna ligger 14 200 euro över
budgeten och har använts till 58,4 %. Kommunalskatt, samfundsskatt och statsandelar har
influtit totalt 487 800 euro mera än budgeterat, vilket är de största orsakerna till det positiva
resultatet. Bildningsnämnden ligger som normalt under budget efter skolornas sommarlov.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________
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Dnr: KST 64/2015

161 §. AKTIER OCH ANDELAR Inlösning av aktier i bostadsaktiebolag

T.f.kommundirektören

Kristdemokraterna har i en motion den 23.4.2015 pekat på bristen på moderna hyresbostä-
der som ett hinder för att få invånare till kommunen. Kommunfullmäktige besvarade motio-
nen den 26.5.2016 och då beslöt fullmäktige som första punkt att ”kommunen vidtar behövli-
ga steg, inklusive diskussioner med minoritetsägarna med målet att om möjligt bilda ett
kommunalt fastighetsbolag”.

Kronoby kommun har ägarandelar i fyra bostadsaktiebolag med huvudfokus på hyresbostä-
der. Ägarandelarna fördelas enligt följande i dessa fyra bolag:

Fastighets Ab Båskgränd Kronoby kommun 96,25% - 13 207 aktier
Totalt 13 722 aktier Oy Ahlskog Ab 1,37% - 188 aktier

Oy Furbig Ab konkursbo 0,66% - 91 aktier
Snåres Bageri Kb 0,61% - 84 aktier
Oy Påras Ab 0,55% - 76 aktier
Oy Wikar Ab 0,55% - 76 aktier

Fastighets Ab Hembo Kronoby kommun 87,70% - 4034 aktier
Totalt 4 600 aktier Lakea 12,30% - 566 aktier

Fastighets Ab Terjärv Veteranhus Kronoby kommun 60,00% - 90 aktier
Totalt 150 aktier Lakea 40% - 60 aktier

Fastighets Ab Heimsjöliden Kronoby kommun 48,38 % - 7 521 aktier
Totalt 15 545 aktier RaniPlast 28,08% - 4 364 aktier

Lakea 22,52% - 3 501 aktier
Sandström VVS 1,02% - 159 aktier

Diskussioner har förts med minoritetsägarna i Fastighets Ab Båskgränd den 15.6.2016 samt
per telefon och e-post. Diskussion med Lakea har förts den 16.6.2016 samt via e-post. Vida-
re har diskussioner också förts med Rani Plast.

Mötet med ägarna i Fastighets Ab Båskgränd har utmynnat i att Oy Ahlskog Ab, Snåres Ba-
geri Kb, Oy Påras Ab och Oy Wikar Ab är beredda att sälja sina aktier i Fastighets Ab Båsk-
gränd till ett pris om 20 euro per aktie. Det innebär en sammanlagd kostnad på 8 480 euro
för dessa aktier.

Mötet och diskussionerna med Lakea innebar en sista offert på 8 300 € för aktierna i Fastig-
hets Ab Hembo, 6 600 € för aktierna i Fastighets Ab Terjärv Veteranhus och 5 000 € för akti-
erna i Fastighets Ab Heimsjöliden. Det innebär en sammanlagd kostnad på 19 900 euro för
dessa aktier. Ett villkor för offerten är att samtliga aktier ingår. Lakeas offert gäller till den
30.9.2016.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen löser in de aktier som Oy Ahlskog Ab, Snåres Bageri Kb, Oy Påras Ab och
Oy Wikar Ab äger i Fastighets Ab Båskgränd till ett pris om 20 € per aktie.

Kommunstyrelsen beviljar kommundirektören mandat att förhandla vidare med Oy Furbig
Abs konkursbo och lösa in aktierna till ett högsta pris om 20 € per aktie.

Kommunstyrelsen löser in Lakeas aktier i Fastighets Ab Hembo till ett pris 8 300 €, i Fastig-
hets Ab Terjärv Veteranhus för 6 600 € och i Fastighets Ab Heimsjöliden för 5 000 €.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_____________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
22.8.2016

Sida
10/242

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

30.8.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 68/2016

162 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsministeriets anhållan om utlå-
tande; reform av strukturerna inom jouren och den
specialiserade sjukvården

T.f. kommundirektören:

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande gällande utkastet till regeringens proposi-
tion om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen samt utkastet till statsrå-
dets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicins-
ka verksamhetsområden.

Ministerarbetsgruppen för reformer har dragit upp linjerna för reformen av sjukhusnätverket
och samjouren. Den mest krävande specialistjouren samlas enligt förslaget till 12 sjukhus
med en enhet för omfattande jour dygnet runt. Reformerna avses träda ikraft 1.1.2017 och
övergångstiden vara 1-2 år.

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden före den 10:e september kl. 16:15.

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen avger bifogade utlåtande, Bilaga 1/162 § av 22.8.2016 och överför ären-
det till allmänna avdelningen för vidarebefordran till social- och hälsovårdsministeriet.

Under diskussionen föreslog Elisabeth Hagström att man på första raden på sidan 2 i utlå-
tandet sätter in "Österbottens norra del", vilket inte vann något understöd.

Bengt-Johan Skullbacka föreslog att man på utlåtandets första sida, sista radens andra punkt
infogar " inte heller största delen av landskapet Österbottens invånare och inte heller någon
invånare i Mellersta Österbotten". Förslaget omfattades enhälligt.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt avge bifogade utlåtande, enligt kompletterad Bilaga
1/162 § av 22.8.2016 och överför ärendet till allmänna avdelningen för vidarebefordran
till social- och hälsovårdsministeriet.
_____________
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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:
- fonden för Esse å, ledningsgruppen, 1/2016 8.4.2016
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 23.5.2016
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun; Soite, PM, delegationen

för ägarstyrning, 30.5.2016
- Regional SOTE-arbetsgrupp, PM, 8.6.2016
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, fullmäkti-
ge 13.6.2016

- Karleby stad, räddningsnämnden, 14.6.2016
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 14.6.2016
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 15.6.2016
- Kårkulla samkommun, fullmäktige, 15.6.2016
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 16.6.2016
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 17.6.2016
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 8/2016, 20.6.2016
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, styrelsen,

20.6.2016
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 20.6.2016
- byggnadskommitté för tillbyggnad av Solrosens daghem, 21.6.2016
- Optima samkommunstyrelsen, 21.6.2016
- SOTE, politiska ledningsgruppen, 28.6.2016

b) Finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriets brev och PM 26.5.2016 om
förberedande åtgärder för att genomföra den tvärsektoriella organiseringen av de nya
landskapen.

c) Granskning och godkännande av serviceavgiftsförhöjningen från 1.8.2016 gällande
städningen

d) Optima samkommun säljer Hemslöjdskolan 23:39 till UBV Hagagränd 3 (under bild-
ning varande bolag). Kommunens rätt till förköp utnyttjas ej.

e) Riksdagsledamot Joakim Strand besökte kommunen 15.8.2016.

f) Kommunstyrelsens möte 12.9.2016 hålls i samband med ett besök vid UPM i Jakob-
stad med början kl 16:00.

g) Kommunstyrelsens möte 7.11.2016 flyttas till 31.10.2016.

h) Integrationskoordinator Eva-Maria Emet informerade om årets kvotflyktingar och sy-
stemet med statsunderstöd som täcker kostnader som mottagning av flyktingar med-
för.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________
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Dnr KST 95/2016

164 §. INITIATIV Susanne Hongells initiativ om retardationsfil till korsningen Jeuss-
byvägen-Åsbackavägen

Susanne Hongell inlämnade ett initiativ, Bilaga 1/164 § av 22.8.2016, enligt vilket hon
bl.a.omber kommunen att vara i kontakt med vägverket för att utreda om man samtidigt med
asfalteringen av väg 747, Åsbackavägen kunde utreda en retardationsfil vid korsningen av
Jeussbyvägen och Åsbackavägen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade initiativet för kännedom och överstyr det till tekniska
avdelningen för beredning.
___________________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 148-150, 153, 156-158, 160, 162-164

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 151-152, 154-155, 159, 161

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är:

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi

Paragrafer: 151-152, 154-155, 159, 161

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

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, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi.

Paragrafer:

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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, 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 lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


