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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 26 januari 2016
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Ordförande

Liane Byggmästar

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

Veronica Joskitt, vik.förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag 18.01.2016, kl. 18:00 - 22.50

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
4 §. KOMMUNSTYRELSEN Preliminära sammanträdesdagar 2016
5 §. BUDGETEN 2016 Verkställighetsdirektiv
6 §. LÅN Upptagande av budgetlån
7 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Kommundirektörens tillträde
8 §. FÖRVALTNING Utse deltagare till SOTE-styrgruppen

för landskapet Österbotten
9 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsministeriet och

finansministeriets anhållan om
utlåtande; indelning av självstyrande
områden och social- och hälsovårdens
stegmärken

10 §. VATTEN OCH AVLOPP Granskning av verksamhetsområdena
samt utvecklande av vattentjänsterna i
kommunen

11 §. MARKOMRÅDEN Inköp av markområde för väg bredvid
Ab Mini-Maid Oy

12 §. MARKOMRÅDE IK Myrans skrivelse; införskaffande av
markområde för fullstor fotbollsplan

13 §. NÄMNDER Utse uppbådsnämnd 2016
14 §. UNDERSTÖD Jakobstads Sinfonietta
15 §. INITIATIV Elisabeth Hagström; försäljning av

bostadstomter för att stimulera
inflyttande och byggande

16 §. AVTAL Jakobstadsregionens gymnasienämnd
17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
18 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 13 januari 2016 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
_______________
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2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Bengt-Johan Skullbacka och Sixten Dalvik att justera protokollet.
Protokollet justeras den 20 januari 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Bengt-Johan Skullbacka och Sixten Dalvik till protokolljuste-
rare.
__________________
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3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form.
_______________
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4 §. KOMMUNSTYRELSEN Preliminära sammanträdesdagar 2016

Vik.Förvaltningschef:

Enligt förvaltningsstadgan för Kronoby kommun, godkänd 13.12.2012 § 70 håller varje organ
sina sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som de beslutar. Sammanträde kan
också hållas om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av medlem-
marna gör en framställning om detta till ordföranden. Kallelsen skickas på det sätt kommun-
styrelsen besluter.
Kommunstyrelsen har under de senaste åren hållit sina ordinarie sammanträden vanligen
första och tredje måndagen i månaden med början kl. 18.00. I fjol hölls 19 sammanträden.
Kallelsen till kommunstyrelsens medlemmar har under de senaste åren distribuerats per post
så att medlemmarna fått kallelsen och föredragningslistan på torsdagen veckan före mötet.
Föredragningslistan har även sänts som e-post samtidigt som den har postats på onsdagen.
Föredragningslistan finns även på kommunens webbplats i regel från samma dag som leda-
möterna får den. Föredragningslistan ersätts sedan av protokollet när det är klart och god-
känt av justerarna.

Förslag till sammanträdesdagar framgår av Bilaga 1/4 § av 18.1.2016. Av den framgår även
tidtabellen för fullmäktigemötena.

T.F: KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen håller under år 2016 ordinarie sammanträden vid de tidpunkter som framgår
av bilagan, så att sammanträdena börjar klockan 18.00. Ordinarie sammanträdesplats är
Kommungården.
Kommunstyrelsens protokoll hålls framlagda till allmänt påseende i Kommungården tisdagen
den åttonde dagen efter respektive sammanträde. Kopior av de justerade protokollen
publiceras på kommunens webbplats.
Meddelande om kommunstyrelsens sammanträden under året uppsätts på kommunens
officiella anslagstavla och på webbplatsen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen ändrade fullmäktiges första sammanträdesdag från 28.1 till 4.2, samt
korrigerade felskrivningen 27.5 till 26.5.
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 10/2016

5 §. BUDGETEN 2016 Verkställighetsdirektiv

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige godkände 17.12.2015 § 65 budgeten för år 2016. Kommunstyrelsen bör
förse den med verkställighetsdirektiv samt sända den till nämnderna och tjänsteinnehavarna/
arbetstagarna, som skall följa den. Som Bilaga 1/5 § av 18.1.2016 finns förslag till verkstäl-
lighetsdirektiv.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner verkställighetsdirektiven för budgeten 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 5/2016

6 §. LÅN Upptagande av budgetlån

Ekonomichefen:

För ett nytt budgetlån, som finns godkänt i budgeten år 2016 på 3 567 023 euro, har offert på
ett belopp av 3 567 000 euro begärts av penninginrättningar. Inlämningstid senast 11.1.2016.
Givna anbud har öppnats och förtecknats på det sätt som framgår av protokollet, Bilaga 1/6 §
av 18.1.2016.

I de erhållna offerterna erbjuds lån med olika räntealternativ. Det tioåriga budgetlån kommu-
nen upptog år 2015 hos Danske Bank bands vid 5 års fast ränta. Den slutliga räntan för lånet
blev 1,01 %, inklusive marginal. Under en längre tid har lånetiden för de lån kommunen upp-
tagit varit 10 år. Kortare tid än så blir betungande för kommunens likviditet, då amorteringsra-
terna blir rätt stora. Per 31.12.2015 är den långfristiga lånestockens fördelning för kommunen
97,03 % med fast ränta och 2,97 % med rörlig ränta. Medelräntan för verkligt erlagda räntor
under år 2015 för kommunens långfristiga lån utgjorde per 31.12.2015 2,10 % (år 2014 2,52
%).

Efter en genomgång av de givna alternativen bedöms i rådande konjunkturläge Kommunfi-
nans Abp:s alternativ på ett lån med 10 års fast ränta på 1,18 % inklusive marginalen vara
det förmånligaste alternativet. Den slutliga räntan avgörs två targetbankdagar före lånet lyfts.
Ränta och amortering halvårsvis.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen upptar hos Kommunfinans Abp ett tioårigt budgetlån på 3 567 000 euro
med 10 års fast ränta 1,18 % p.a. inklusive marginal. Den slutliga räntan fastställs två target-
bankdagar före lånet lyfts.

Liane Byggmästar anmäler jäv och avlägsnar sig under behandlingen av paragrafen. Bengt-
Johan Skullbacka fungerar som ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
Paragrafen protokolljusterades direkt.
________________
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Dnr: KST 93/2015

7 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Kommundirektörens tillträde

Kfge 12.11.2015:
BESLUT:

Kommunfullmäktige valde efter omröstning politices magister/rättsnotarie Malin Brännkärr till kommundirektör i
Kronoby kommun. Kommundirektören anställs i tillsvidare anställning med en prövotid på 6 månader.
_______________

Vik.förvaltningschef:

Styrelseordföranden har diskuterat med Malin Brännkärr om tillträde och övriga anställnings-
villkor. Brännkärr är beredd tillträda som tillförordnad kommundirektör måndagen den 1 feb-
ruari. Hon är beredd att fungera som t.f. kommundirektör under pågående behandling av
besvär gällande valet av kommundirektör. Hon begär en totallön om 6 900 € under prövoti-
den på 6 månader och perioden som t.f. kommundirektör. Styrelseordföranden har erbjudit
en totallön på 6 700 €. Kommundirektörens lön fastställs av kommunstyrelsen. Till tjänsten
hör telefonförmån.

Kommundirektörsavtal uppgörs senare under vårvintern, utgående från de principer som
fanns i avtalen med tidigare kommundirektörer.

ORDF. FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen fastställer t.f. kommundirektör Malin Brännkärrs tillträde till den 1 februari
2016. Lönen fastställs som totallön om 6 800 € per månad.
Kommunstyrelsen besluter att kommundirektörsavtal ingås före utgången av mars månad
2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt fastställa t.f. kommundirektör Malin Brännkärrs tillträde till
den 1 februari 2016. Lönen under t.f. perioden och prövotiden på 6 månader fastställ-
des som totallön om 6 800 € per månad.
Brännkärr kommer att beviljas semester enligt intjänade semesterdagar samt tjänstle-
dighet utan lön under kommungårdens stängning i sommar.
Presidiet utarbetar ett kommundirektörs avtal som tas upp till behandling 21.3.2016.
________________
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Dnr: KST 4/2016

8 §. FÖRVALTNING Utse deltagare till SOTE-styrgruppen för landskapet Österbot-
ten

T.F. KD:.

Österbottens förbund ordnade 21.12.2015 ett diskussionstillfälle i Vasa för samarbetsparter-
na med tanke på planeringen av det kommande självstyrelseområdet i landskapet.

Övriga kommuner som hör till landskapet Österbotten har redan tidigare utnämnt sina repre-
sentanter till en politisk styrgrupp som skall bereda social- och hälsovården inom det blivan-
de självstyrelseområdet. Därtill har kommundirektörer, representanter föreslagna av huvud-
avtalsorganisationer samt sakkunnigrepresentanter kallade av tjänstemannaarbetsgruppen
eller samarbetsområdena rätt att närvara vid styrgruppens möten. Eftersom de självstyrande
områdena i regeringens linjedragningar beslutats formas utifrån landskapsfördelning ombes
även Kronoby och Storkyro att utnämna sina politiska representanter (1/kommun) till den
styrgrupp som skall sammankallas.

Den politiska styrgruppens första möte har planerats hållas måndagen 25.1.2016 i Vasa.
Under det första mötet är syftet att konstituera sig samt dra upp linjer för tidtabellen och prin-
ciperna för beredningen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en representant och för kontinuitetens skull även en ersättare till den
politiska styrgrupp som bereder social- och hälsovården i det Österbottniska självstyrande
området. Kommundirektören deltar på basen av sin tjänsteställning.

Elisabeth Hagström framförde ett motförslag att inte utse någon då Kronoby går med i Mel-
lersta Österbottens samkommun 1.1.2017. Förslaget vann inte understöd.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg styrelseordförande Liane Byggmästar som representant till
den politiska styrgrupp som bereder social- och hälsovården i självstyrelseområdet
Österbotten. Som ersättare valdes vice ordförande Bengt-Johan Skullbacka. Kom-
mundirektören deltar på basen av sin tjänsteställning.
________________
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Dnr: KST 149/2015

9 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsministeriet och finansmini-
steriets anhållan om utlåtande; indelning av självstyrande områden och social-
och hälsovårdens stegmärken

T.F. K.D:

Regeringen har stakat ut riktlinjer för en reform av social- och hälsovårdens finansiering samt
antal självstyrande områden som ska inrättas och områdesindelningen. De självstyrande
områdena ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i enlighet med lagen och
det beslut som fattats med stöd av denna. De självstyrande områdena ordnar social- och
hälsovården antingen ensamma eller när det gäller tre självstyrande områden tillsammans
med ett annat självstyrande område.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet ber bl.a. kommunerna om utlåtanden
om regeringens riktlinjer. Begäran skall besvaras genom en elektronisk enkät som består av
riktade frågor om regeringens riktlinjer. Det är möjligt att motivera enkätsvaren och därtill
finns gott om utrymme för fritt formulerade kommentarer.

Enligt regeringens riktlinjer bildas de självstyrande områdena med utgångspunkt från land-
skapsindelningen. Kommunerna ombeds ta ställning till vilket självstyrande område, som ska
bildas med utgångspunkt från ett landskap, kommunen anser sig tillhöra samt motivera sitt
ställningstagande. Ett ställningstagande som gäller placeringen i ett självstyrande område
betraktas som kommunens officiella ställningstagande, varför ett beslutsprotokoll om detta
ska inlämnas till social- och hälsovårdsministeriet.

Det är också möjligt att fullmäktige endast tar ställning till frågor som riktats till det och som
gäller tillhörighet i fråga om de självstyrande områdena och lämnar ett beslutsportokoll om
ståndpunkten till Social- och hälsovårdsministeriet

Utlåtandena bör inlämnas före 9.2.2016 kl. 16.15.

Kronoby kommun hör till landskapet Österbotten men erhåller via ett samarbetsavtal sin so-
cial- och hälsovårdsservice från Karleby stad, vilken fungerar som värdkommun. Kronoby
fullmäktige har 17.12.2015 även godkänt ett utkast till nytt grundavtal för Mellersta Österbot-
tens samkommun för social- och hälsovård till vilket man efter omröstning beslöt att bifoga
följande kläm:
"Kronoby kommun ser bildandet av samkommunen som en tillfällig lösning för vårdsamarbe-
tet för övergångsåren fram till dess att Sote reformen träder i kraft år 2019. Kommunen kon-
staterar att stora oklarheter kvarstår om förvaltningsreformens inverkan på regionpolitiken i
övrigt. Kronoby hör till landskapet Österbotten och kan inte acceptera att vårdreformen förut-
sätter en förflyttning till Mellersta Österbotten, inte minst på språkliga grunder (Grundl §
122)".

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå
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att kommunfullmäktige omber regeringen att ompröva sitt beslut om att
självstyrande områden skulle bildas med utgångspunkt från landskap

att kommunfullmäktige väljer det självstyrande område som ska producera
social- och hälsovården oberoende av landskapstillhörighet.

att kommunfullmäktige godkänner enkätsvaren enligt Bilaga 2/9 § av
18.1.2016

att kommunfullmäktige översänder denna paragraf i sin helhet som svar på
Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriets anhållan om ut-
låtande.

Kommunstyrelsen gick igenom enkäten punkt för punkt, omröstning företogs i de flesta punk-
ter.

1. Enligt regeringens riktlinjer för områdesindelningen bildas de självstyrande områden som
ska inrättas utgående från landskapsindelningen. Är den nuvarande landskapsindelningen
rätt utgångspunkt för bildandet av självstyrande områden?
Beredningens svar var "nej". Elisabeth Hagström understödd av Sixten Dalvik gav som för-
slag till svar "ja".

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hagströms
förslag röstade "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-
Johan Skullbacka, Göran Strandvall och Liane Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Sixten Dalvik,
Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström). T.f. KD:s förslag vann.

2. Motivering till föregående svar. Beredningens svar:
"Kronoby kommun hör till landskapet Österbotten men erhåller via ett samarbetsavtal sin
social- och hälsovårdsservice från Karleby stad, vilken fungerar som värdkommun. Kronoby
fullmäktige har 17.12.2015 även godkänt ett utkast till nytt grundavtal för Mellersta Österbot-
tens samkommun för social- och hälsovård till vilket man efter omröstning beslöt att tillfoga
en kläm: "Kronoby kommun ser bildandet av samkommunen som en tillfällig lösning för vård-
samarbetet för övergångsåren fram till dess att Sote reformen träder i kraft år 2019. Kom-
munen konstaterar att stora oklarheter kvarstår om förvaltningsreformens inverkan på regi-
onpolitiken i övrigt. Kronoby hör till landskapet Österbotten och kan inte acceptera att vårdre-
formen förutsätter en förflyttning till Mellersta Österbotten, inte minst på språkliga grunder
(GrundL § 122)". Det vore inte förvaltningsmässigt försvarbart att kategoriskt hålla fast vid
landskapsindelning vid uppgörande av självstyrande områden, eftersom man under ekono-
miskt pressande tider bör se till funktionella områden snarare än till gränser och svårigheter."

Elisabeth Hagström understödd av Sixten Dalvik gav som förslag till svar på punkt två:
"Den enklaste och snabbaste modellen att förverkliga reformen är att utgå från nuvarande
strukturer och förvaltning, huvudsakligen de nuvarande sjukvårdsdistrikten. Nyttan av totalin-
tegrering av social- och hälsovården får man snabbast inom ett redan etablerat sjukvårdsdi-
strikt. Kronoby kommun hör idag till landskapet Österbotten. Vid KSSR- reformen 2009 över-
förde Kronoby sin social- och hälsovård till Karleby stad via ett värdkommunavtal. Kronoby
kommun har varit delägare och hört till Samkommunen för Mellersta Österbottens Central-
sjukhus sedan begynnelsen 1969, (nuvarande Mellersta Österbottens samkommun för spe-
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cialsjukvård och grundservice, MÖCS). MÖCS lyder under Universitetssjukhuset i Uleåborg.
Kronoby kommun har också godkänt (Kronoby fullmäktige 17.12.2015) grundavtalet för Mel-
lersta Österbottens social- och hälsovårds samkommun. Kronoby svarade även jakande
(Kronoby fullmäktige 9.10.2014 §50) på Ministeriets anhållan om utlåtande; utkast till reger-
ingens förslag om ordnandet av social- och hälsovården på fråga 37. Fråga riktad till kom-
munernas fullmäktige. ”Om social- och hälsovårdområdena bildas av de kommuner som hör
till nuvarande specialupptagningsområdena, kommer er kommun då att höra till ett lämpligt
social- och hälsovårdsområde med tanke på ordnandet av tjänster.” Kronoby kommun vill
poängterar att den nya organisationen inte får innebära ökade kostnader för kommunerna.
Byråkratin bör vara så enkel som möjlig. Det vore inte förvaltningsmässigt försvarbart att ka-
tegoriskt hålla fast vid uppgörande av självstyrande områden eftersom man under ekono-
miskt pressade tider bör se till funktionella områden snarare än till gränser."

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hagströms
förslag röstade "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-
Johan Skullbacka, Göran Strandvall och Liane Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Sixten Dalvik,
Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström). T.f. KD:s förslag vann.

3. Denna fråga avser endast kommunfullmäktige: Enligt regeringens riktlinjer för områdesin-
delningen bildas de självstyrande områden som ska inrättas utgående från landskapsindel-
ningen. Till vilket självstyrande område som ska bildas utgående från ett nuvarande landskap
anser sig er kommun på goda grunder höra? Beredningens svar: Österbotten
Elisabeth Hagström understödd av Sixten Dalvik gav som förslag till svar på punkt tre: Mel-
lersta Österbotten.

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hagströms
förslag röstade "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-
Johan Skullbacka, Göran Strandvall och Liane Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Sixten Dalvik,
Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström). T.f. KD:s förslag vann.

4. Motivering till föregående svar. Beredningens svar:
"Kronoby kommun hör av hävd till landskapet Österbotten p.g.a. svenska språket, kulturen
och identiteten, men erhåller via ett samarbetsavtal sin social- och hälsovårdsservice från
Karleby stad, vilken fungerar som värdkommun (Karleby hör till Mellersta Österbotten)."

Elisabeth Hagström understödd av Sixten Dalvik gav som förslag till svar på punkt fyra:
"Kronoby kommun överförde sin social- och hälsovård i samband med KSSR-reformen via
värdkommunavtal till Karleby. Kronoby kommun har godkänt (Kronoby fullmäktige
17.12.2015) grundavtal för Mellersta Österbottens social- och hälsovårds samkommun. Kro-
noby kommun är även partiell medlem i Mellersta Österbottens förbund."

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hagströms
förslag röstade "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-
Johan Skullbacka, Göran Strandvall och Liane Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Sixten Dalvik,
Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström). T.f. KD:s förslag vann.
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5. De självstyrande områdena ordnar social- och hälsovårdstjänster antingen ensamma eller
så ska tre självstyrande områden som bestäms i lag ordna tjänsterna tillsammans genom ett
avtal med ett annat självstyrande område. Inom social- och hälsovården finns det i fortsätt-
ningen 15 tydliga områdeshelheter i landet med hjälp av vilka social- och hälsovårdstjänster-
na ordnas. Hur bedömer ni beslutet?

Beredningens svar:
"Kronoby kommun hör till landskapet Österbotten men kommer att köpa sin social- och häl-
sovård samt specialsjukvården under en övergångstid av Mellersta Österbottens samkom-
mun Soite. Kommunen är villig att fortsätta samarbetet när sote-reformen träder i kraft men
vill fortsättningsvis höra till landskapet Österbotten. För Kronoby hör både Karleby och Ja-
kobstadsområdet till pendlingsområdet och tillsammans utgör dessa en naturlig funktionell
helhet."

Elisabeth Hagström understödd av Sixten Dalvik gav som förslag till svar på punkt fem:
"Kronoby kommun hör idag till landskapet Österbotten men har sin social- och hälsovård
(KSSR) i Karleby stad. Kronoby kommun anser att det mest ändamålsenliga för kommunen
är att kommunen är med ännu efter 2019 i det nybildade Samkommunen för Mellersta Ös-
terbotten för social och hälsovård som inleder sin verksamhet 1.1.2017."

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hagströms
förslag röstade "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-
Johan Skullbacka, Göran Strandvall och Liane Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Sixten Dalvik,
Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström). T.f. KD:s förslag vann.

6. Enligt vilka kriterier bör man besluta om vilka tre självstyrande områden som ska ordna
social- och hälsovårdstjänsterna tillsammans med de övriga självstyrande områdena?

Beredningens svar:
"Möjligheter att säkerställa tillgång till social- och hälsovårdstjänster på lika villkor"
"Språkliga särdrag"
"Naturligt samarbete mellan landskapen och inriktningarna för att arbeta och uträtta ärenden"
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt beredningens svar.

7. Samtliga självstyrande områden kommer att behöva samarbetspartner vid ordnande av
tjänster. Vilken eller vilka är de naturliga samarbetsriktningarna inom ert område?

Beredningens svar:
"Det naturliga samarbetsområdet för Kronoby kommun, gällande språk och kultur är Jakob-
stadsnejden (Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre) och den svenskspråkiga Karle-
by nejden. När det gäller social- och hälsovården har Kronoby ett värdkommunavtal med
Karleby stad, samt ett samarbetsavtal med Mellersta Österbottens samkommun för social-
och hälsovård. För Kronoby hör både Karleby och Jakobstadsområdet till pendlingsområdet
och tillsammans utgör dessa en naturlig funktionell helhet. Området innebär en stor tvåsprå-
kig helhet som tryggar servicen för båda språkgrupperna i hela området. Inom regionutveck-
ling har Österbotten och Mellersta Österbotten ett etablerat samarbete, bl.a. Österbottens
NMT-central och gemensamt flygfält."

Elisabeth Hagström understödd av Sixten Dalvik gav som förslag till svar på punkt sju:
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"Det naturliga samarbetsområdet för Kronoby kommun är Karleby stad och Jakobstadsnej-
den gällande språk och kultur samt Kaustby kulturellt. Kronoby kommun har ett fungerande
värdkommunavtal med Karleby stad gällande social- och hälsovård samt är medlemskom-
mun i nuvarande Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice
(MÖCS). Kronoby kommun har även godkänt (Kronoby fullmäktige 17.12.2015) grundavtal
för Mellersta Österbottens social- och hälsovårds samkommun."

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hagströms
förslag röstade "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-
Johan Skullbacka, Göran Strandvall och Liane Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Sixten Dalvik,
Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström). T.f. KD:s förslag vann.

8. Har det betydelse för kommunens ståndpunkt om vilket självstyrande område kommunen
bör tillhöra, ifall det självstyrande område som ni anser er kommun tillhöra till följd av ett se-
nare beslut visar sig vara ett självstyrande område som inte självständigt ansvarar för ord-
nandet av social- och hälsovårdstjänsterna?

Beredningens förslag: "nej". Elisabeth Hagström understödd av Sixten Dalvik gav som för-
slag till svar på punkt åtta: "ja".

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hagströms
förslag röstade "nej". Rösterna föll 0 "ja"-röster och 8 "nej"-röster (Sixten Dalvik, Mikaela
Dahlbacka, Elisabeth Hagström, Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka,
Göran Strandvall och Liane Byggmästar). Kommunstyrelsen röstade enhälligt mot bered-
ningen och Hagströms förslag vann.

9. Motivering till föregående svar. Beredningens förslag:
"Kronoby vill höra till Österbotten men få sin specialsjukvård och social- och hälsovårdsservi-
ce från Karleby. Ifall Mellersta Österbotten inte utgör ett självstyrande område som självstän-
digt ansvarar för ordnande av social- och hälsovårdstjänster, bör det samarbeta med land-
skapet Österbotten."

Elisabeth Hagström understödd av Sixten Dalvik gav som förslag till svar på punkt nio:
"Kronoby kommun anser att det är viktigt att även i fortsättningen höra till Mellersta Österbot-
tens social- och hälsovårds samkommun (SOITE) oberoende av landskapsindelning."

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hagströms
förslag röstade "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-
Johan Skullbacka, Göran Strandvall och Liane Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Sixten Dalvik,
Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström). T.f. KD:s förslag vann.

10. Enligt regeringens riktlinjer ges de självstyrande områdena från och med 1.1.2019 följan-
de uppgifter utöver social- och hälsovården: räddningsväsendets uppgifter, landskapsför-
bundens uppgifter och närings-, trafik och miljöcentralernas uppgifter i anslutning till region-
utvecklingen och dessutom eventuellt miljö- och hälsoskydd. Vilka andra uppgifter vore det
enligt er åsikt ändamålsenligt att överföra till de självstyrande områdena?
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Beredningens svar: "inga andra uppgifter".
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt beredningens svar.

11. Med vilka medel bör man säkerställa sambandet mellan det självstyrande områdena och
kommunerna för att öka välfärden och hälsan?

Beredningens svar:
"Arbetsfördelningen mellan kommunerna och självstyrelseområdena bör vara tydlig. Den nya
organisationen får inte innebära ökade kostnader för kommunerna. Byråkratin bör vara så
enkel som möjligt. I finansieringsmodellen både för självstyrelseområden och kommunerna
bör det finnas stimulerande åtgärder för den förebyggande hälsovården."
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt beredningens svar.

12. Fritt formulerade observationer om regeringens riktlinjer om områdena.

Beredningens svar:
"Nuvarande landskapstillhörighet får inte äventyra möjligheten att fortsätta använda sig av
social- och hälsovårdsproducent som finns i annat landskap. Det språkliga, kulturella och
naturliga pendlingsområdet bör beaktas. Förvaltningsgränserna får ej vara ett hinder för in-
nevånarnas möjlighet att fritt söka service där de själva så önskar. Områdesindelningen bör
tillgodose grundläggande språkliga rättigheter hänvisande till bl.a. GrUU 21/2009 (Lex Karle-
by) I god tid innan reformen träder ikraft bör en grundlig språkkonsekvensbedömning göras,
som omfattar alla funktioner inom självstyrelseområdet. Inom självstyrande områden med
svenska eller finska som minoritetsspråk bör en nämnd för detta minoritetsspråk tillsättas.
För de tjänster som inte produceras av Mellersta Österbottens social- och hälsovårds sam-
kommun SOITE, bör Kronoby kommun ha möjlighet att använda annan producent d.v.s. pri-
vat eller annan social- och hälsovårdsproducent som finns i annat självstyrelseområde."
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt beredningens svar.

13. Fritt formulerade observationer om regeringens riktlinjer om finansieringen.

Beredningens svar:
"Den nya organisationen får inte innebära ökade kostnader för kommunerna.
Byråkratin bör vara så enkel som möjligt."

Elisabeth Hagström understödd av Sixten Dalvik gav som förslag till svar på punkt tretton:
"Kronoby kommun poängterar att den nya organisationen inte får innebära ökade kostnader
för kommunerna. Byråkratin bör vara så enkel som möjlig. Det vore inte förvaltningsmässigt
försvarbart att kategoriskt hålla fast vid uppgörande av självstyrande områden eftersom man
under ekonomiskt pressade tider bör se till funktionella områden snarare än till gränser."

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hagströms
förslag röstade "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-
Johan Skullbacka, Göran Strandvall och Liane Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Sixten Dalvik,
Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström). T.f. KD:s förslag vann.

Under t.f. KD:s förslag till beslut föreslog Liane Byggmästar understödd av Bengt-Johan
Skullbacka att ta bort första "att-satsen" i beslutstexten. Ordföranden konstaterade att det
fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs. De som röstade på t.f. kommundirektörens
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förslag röstade "ja" och de som röstade på Byggmästars förslag röstade "nej". Rösterna föll 5
"ja"-röster (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka, Elisabeth Hagström, Peter Svartsjö, Göran
Strandvall) och 3 "nej"-röster (Anders Forsberg Bengt-Johan Skullbacka och Liane Byggmäs-
tar). T.f. KD:s förslag vann.

Sixten Dalvik understödd av Elisabeth Hagström önskade ta bort tredje "att-satsen" i besluts-
texten. Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut. Omröstning företogs.
De som röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade "ja" och de som röstade på Hag-
ströms förslag röstade "nej". Rösterna föll 5 "ja"-röster (Anders Forsberg, Peter Svartsjö,
Bengt-Johan Skullbacka, Göran Strandvall och Liane Byggmästar) och 3 "nej"-röster (Sixten
Dalvik, Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström). T.f. KD:s förslag vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen besluter föreslå
att kommunfullmäktige omber regeringen att ompröva sitt beslut om att

självstyrande områden skulle bildas med utgångspunkt från landskap

att kommunfullmäktige väljer det självstyrande område som ska producera
social- och hälsovården oberoende av landskapstillhörighet.

att kommunfullmäktige godkänner enkätsvaren enligt ovanstående text.

att kommunfullmäktige översänder denna paragraf i sin helhet som svar på
Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriets anhållan om ut-
låtande.
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Dnr: KST 7/2016

10 §. VATTEN OCH AVLOPP Granskning av verksamhetsområdena samt utveck-
lande av vattentjänsterna i kommunen

Miljövårdssekreteraren:
I samband med behandlingen av 76 § 3.11.2015, Projekt Österbottens Jässi 2014/Avloppsrådgivning
på glesbygden, diskuterade miljönämnden kommunens utvecklingsplan för vattentjänster och tidtabel-
len för utbyggnad av det kommunala avloppsledningsnätet. Konstaterades att utvecklingsplanen från
2013 som godkändes av fullmäktige 2014 innehåller uppgifter som redan är föråldrade.

Miljönämnden informerades om att Kronoby Vatten och Avlopp Ab på sitt sammanträde 29.9.2014 har
beslutat att uppmana kommunen att i samråd med vattenverken granska och uppdatera verksamhets-
områdena. Den senaste uppdateringen av verksamhetsområdena gjordes 2001. Sedan dess har av-
loppsledningsnätet byggts ut på många håll.

Tekniska nämnden har 10.12.2014 i 94 §, med anledning av KVA:s initiativ, beslutat att uppmana
kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp bestående av medlemmar från kommunstyrelsen, styrel-
sen för KVA, tekniska nämnden samt miljösekreteraren att se över verksamhetsområdet främst för
avloppstjänster men också diskutera verksamhetsområden för vattentjänsterna i hela kommunen.
Kimmo Bodbacka och Hans Sandström utsågs till nämndens representanter i arbetsgruppen.

Ärendet har ännu inte behandlats i kommunstyrelsen.

Enligt 5 § lagen om vattentjänster (119/2001 med ändringar) ska kommunen, i samarbete med vatten-
tjänstverken inom sitt område och med dem som levererar vatten till verken och behandlar verkens
spillvatten och i samarbete med andra kommuner, utveckla vattentjänsterna inom sitt område i över-
ensstämmelse med samhällsutvecklingen för att uppfylla lagens syften samt delta i den regionala
översiktsplaneringen av vattentjänsterna.

Enligt 7 § ska verksamhetsområdena för vattentjänstverken inom en kommuns område omfatta de
områden där det på grund av den faktiska eller den planerade samhällsutvecklingen är behövligt att
ansluta fastigheterna till vattentjänstverkets vattenledning eller spillvattenavlopp. Kommunen godkän-
ner enligt 8 § ett vattentjänstverks verksamhetsområde.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt att uppmana kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att granska och
uppdatera verksamhetsområdena för vattentjänsterna i kommunen. Kommunen bör aktivt arbeta för
att utveckla vattentjänsterna och möjliggöra utbyggnad av avloppsnätet i alla kommundelar.
__________

Kst. 18.1.2016

Granskningen av kommunens verksamhetsområden gällande vatten och avlopp samt ut-
vecklandet av vattentjänsterna i kommunen bör komma igång.

Enligt tekniska nämnden bör kommunstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp bestående av med-
lemmar från kommunstyrelsen, styrelsen för Kronoby Vatten och Avlopp Ab, tekniska nämn-
den samt miljösekreteraren att se över verksamhetsområdet för främst avloppstjänster men
också för att diskutera verksamhetsområdena för vattentjänsterna i hela kommunen.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
18.01.2016

Sida
1/19

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

26.01.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser 2-3 representanter från styrelsen, Kimmo Bodbacka och Hans
Sandström som tekniska nämndens representanter, styrelseordföranden för Kronoby Vatten
och Avlopp Ab Tage Torrkulla samt miljövårdssekreteraren till en arbetsgrupp för avlopps-
och vattentjänster i hela kommunen. Kimmo Bodbacka fungerar som sammankallare till det
första mötet. Arbetsgruppen utser inom sig ordförande och sekreterare för gruppen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Susanne Hongell, Sixten Dalvik, Kimmo Bodbacka, Hans
Sandström, Tage Torrkulla samt miljövårdssekreteraren till en arbetsgrupp för av-
lopps- och vattentjänster i hela kommunen. Kimmo Bodbacka fungerar som samman-
kallare till det första mötet. Arbetsgruppen utser inom sig ordförande och sekreterare
för gruppen.
________________
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Dnr: KST 153/2015

11 §. MARKOMRÅDEN Inköp av markområde för väg bredvid Ab Mini-Maid Oy

Planläggaren:

För att säkerställa produktionen och kundernas krav på punktliga leveranstider önskar Ab
Mini-Maid Oy kunna inhägna sitt industriområde. På kvällarna är det också många obehöriga
som rör sig på tomtområdet.
Tekniska avdelningen har varit på plats och konstaterat att det blir svårt att inhägna området
och samtidigt ha kvar Fabriksvägen som går alldeles bredvid industribyggnaderna.

Man har i den pågående revideringen av Terjärv detaljplan flyttat Fabriksvägens vägområde
ut mot ån och en ny väg på ca 270m kan byggas närmare ån. Ab Mini-Maid Oy bör dock stå
för kostnaderna som uppkommer av att den nya vägen byggs närmare ån.

Kommunen äger största delen av det nya vägområdet. Bengt Wiik äger en del av vägområ-
det och han är villig att sälja sin del åt kommunen, Bilaga 1/11 § av den 18.1.2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kronoby kommun köper ett ca 790m2 stort outbrutet markområde av lägenheten Solvik I RNr
78:27 i Terjärv by för en summa av 2 370 euro av Bengt Wiik.
De björkar som finns på markområdet tillfaller säljaren när de skall huggas bort i samband
med vägbygget.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 138/2015

12 §. MARKOMRÅDE IK Myrans skrivelse; införskaffande av markområde för full-
stor fotbollsplan

T.F. K.D:

IK Myran har inlämnat ett initiativ om att förbättra träningsförhållandena för fotbollslagen i
Nedervetil.

IK Myran är en fotbollsförening med verksamhet på flera nivåer för både damer och herrar.
Juniorverksamheten växer för varje år som går. Trots renoveringen av nuvarande sportplan
har plansituationen inte förbättrats. I Nedervetil finns det endast en fullstor fotbollsplan och
en liten träningsplan. Det är svårt att ge alla de femton lagen tillräckligt med träningstid och
matchtid. Därför borde de yttre träningsförhållandena förbättras för att verksamheten skall
kunna hålla sin bredd.

IK Myrans bollsektion föreslår att inom kommunen tillsätts en arbetsgrupp för att utreda möj-
ligheter med att införskaffa markområde för byggandet av en fullstor fotbollsplan. Bollsektio-
nen har redan förberett ärendet i den mån att ett åkerområde intill skidstugan vore en optimal
lösning.

T.F. K.D:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen överför ärendet till tekniska avdelningen för beredning. Ingen arbetsgrupp
utses.

Elisabeth Hagström avlägsnar sig under behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 9/2016

13 §. NÄMNDER Utse uppbådsnämnd 2016

Vik.Förvaltningschef:

Österbottens regionalbyrå meddelar att uppbåd detta år förrättas i Kronoby Kommungård
torsdagen den 20 oktober med början kl. 9.00. Österbottens regionalbyrå omber kommunen
utse en ledamot och en suppleant till uppbådet för år 2016 samt att kommunen bjuder på
kaffe eller någon saltbit åt de närvarande vid uppbådet. Ledamoten och ersättaren bör, så
vitt möjligt, ha kännedom om de förhållanden som råder under beväringstjänstgöringstiden
och själva ha avtjänat sin värnplikt.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en medlem och en ersättare till uppbådet 2016.
Kommunen bjuder på kaffe och saltbit åt de närvarande vid uppbådstillfället.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Hans-Erik Lindgren med Hans Sandström som ersättare till
uppbådsnämnden 2016. Kommunen bjuder på kaffe och saltbit åt de närvarande vid
uppbådstillfället.
________________
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Dnr: KST 11/2016

14 §. UNDERSTÖD Jakobstads Sinfonietta

Vik.Förvaltningschef:

Jakobstads Sinfonietta anhåller om fortsatt understöd för orkesterverksamheten enligt sam-
ma andelar som projektet "den finlandssvenska professionella utbildningsorkestern" fördelat
på följande sätt:
Kronoby 6.411 €
Larsmo 4.815 €
Nykarleby 7.531 €
Pedersöre 10.942 €
Jakobstad står för 75 %, ovan nämnda kommuner står för 15 % samt övriga kommuner inom
SÖFUK för 10% av de kommunala betalningsandelarna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen avslår ansökan med hänvisning till det ekonomiskt kärva läget samt att det
för ändamålet inte finns budgeterade medel.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 2/2016

15 §. INITIATIV Elisabeth Hagström; försäljning av bostadstomter för att stimulera
inflyttande och byggande

Elisabeth Hagström inlämnade 21.12.2015 in ett initiativ, om att ett fast antal kommunala
bostadstomter säljs till ett pris om 1 €/tomt med förbehåll att köparen förbinder sig att bygga
under år 2016 och inga undantag ges för inledande av byggandet.

Planläggaren:

Det av Elisabeth Hagström inlämnade initiativet gäller ett försök att stimulera inflyttande och
byggande genom att sälja ett mindre antal kommunala bostadstomter i de olika centrumom-
rådena för ett pris av 1 €/tomt. Köparna bör förbinda sig att börja bygga under år 2016. I bör-
jan av 2000-talet gav kommunen ett bostadsbidrag åt de som byggde nya hus i kommunen.

Kommunens tomtpriser för en bostadstomt är 3-4€/m2 beroende på område. För en
1500m2:s tomt blir priset 4 500€. Anslutningsavgifterna för el, vatten och avlopp blir sedan att
kosta 7 650€ så tomtpriset utgör en mindre del av den totala byggkostnaden.

Kommunen har förmånliga tomtpriser i jämförelse med grannkommunerna. Det är mest de
större tomterna som är eftertraktade. Kommunen har ett antal mindre tomter som man kunde
lägga ut på rea men då vi nu håller på med en revidering av alla detaljplaner för centrumom-
rådena vore det bäst att vänta och se hur tomtläget ser ut när planerna har blivit godkända.

TF KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tar del av planläggarens svar på Elisabeth Hagströms initiativ och besluter
skrinlägga planerna på att realisera kommunala bostadstomter tills revideringen av kommu-
nens detaljplaner för centrumområdena har färdigställts.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
18.01.2016

Sida
1/25

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

26.01.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 12/2016

16 §. AVTAL Jakobstadsregionens gymnasienämnd

T.F. KD:

Samarbetsnämnden i Pedersörenejden beslöt 13.4.2015 att anhålla om projektmedel för att
utarbeta ett avtal som konkretiserar och formaliserar samarbetet gymnasierna emellan i nor-
ra svenska Österbotten. Kulturfonden har beviljat 10 000 euro för ändamålet.

Under hösten 2015 har kommunerna i Jakobstadsregionen (förutom Larsmo, som inte har
eget gymnasium) utarbetat ett avtal för en gemensam gymnasienämnd. Avtalet har utarbe-
tats av jurist Marcus Henricsson i samråd med nejdens skoldirektörer och gymnasierektorer.
Även Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden har behandlat ärendet vid sitt möte
15.12.2015 och rekommenderar att kommunerna godkänner det preciserade avtalet så, att
en gemensam gymnasienämnd kan inleda sin verksamhet 1.3.2016.

Ifall att kommunerna godkänner avtalet och en gemensam gymnasienämnd bildas betalar
Kulturfonden ännu ut 50 000 euro i anslag för förverkligande av projektets målsättningar.

T.F. KD:

Kommunstyrelsen besluter föreslå
att kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om gemensam gymna-

sienämnd.

Erland Slotte och Viola Storbacka deltog i början av mötet och gav sina synpunkter på den
planerade gemensamma gymnasienämnden.

Ärendet diskuterades grundligt efter att Slotte och Storbacka avlägsnat sig. Elisabeth Hag-
ström föreslog att Kronoby kommun inte går med i gymnasienämnden. Sixten Dalvik under-
stödde Hagströms förslag.

Ordföranden konstaterade att det fanns två beslutsförslag. Omröstning företogs. De som
röstade på t.f. kommundirektörens förslag röstade ja och de som röstade för Hagströms för-
slag röstade nej. Rösterna föll 4 "ja"-röster (Anders Forsberg, Bengt-Johan Skullbacka, Gö-
ran Strandvall samt ordförande Liane Byggmästar) och 4 "nej"-röster (Sixten Dalvik, Mikaela
Dalbacka, Elisabeth Hagström och Peter Svartsjö). Ordförandes röst avgjorde därmed och
t.f. KD:s förslag vann omröstningen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt föreslå
att kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om gemensam gymna-

sienämnd.
________________
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17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Regionförvaltningsverkets beslut 18.12.2015 att ny ansvarsperson, enligt
anmälan från Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf, införs i registret över
tillhandahållare av privat service.

b) Österbottens avfallsnämnds beslut (§23/2015) om den kommunala avfallstaxan
för år 2016 med stöd av avfallslagens §§ 78 och 79.

c) Presentation av programmet för deltagande och bedömning av Österbottens
landskapsplan 2040, tisdag 19.1.2016 kl. 13.00 - 15.00 på Österbottens för-
bund.

d) Bo-Erik och Ann-Kristin Riippas erbjudande om uthyrning av Medwinds tidigare
utrymmen i RBA´s Företagarhus i Nedervetil.

e) NTM-centralen i Södra Österbotten beslut 915377 av den 17.12.2015 angåen-
de beslut om beviljande av tillstånd för kollektivtrafik, Pohjolan Matka/Antti
Kangas Oy.

e) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Optima samkommunstyrelsen, 3.12
- Österbottens avfallsnämnd, 8.12
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 10.12
- Karleby stad, räddningsnämnden, 15.12
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 16.12
- Skolcentrum, arbetsplatsmöte nr 22, 16.12
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 17.12
- Optima samkommunfullmäktige, 17.12

f) Diskussioner angående Kvarnens grundavtal fortsatte 11.1.2016 på tjänste
manna nivå.

g) Ibruktagande av nytt elektroniskt kommunikationssystem; Carecode mellan an-
ställda och arbetshälsovården för en prövotid 1.2 - 31.7.2016. Systemet under-
lättar kontakten mellan parterna och torde inte föranleda några utökade kostna-
der för arbetsgivaren. Behandlas i ledningsgruppen 25.1 och diskuterats med
arbetarskyddschefen.

h) Representanter för Kauhava, Kaustby, Kortesjärvi och Kronoby inspekterade
tillsammans med riksdagsmän, vägförvaltningsverket och kommunförbundet
stamväg 63 mellan Evijärvi och Kaustby den 12.1.2016. Beslöts att Evijärvi
kommun bereder ett utlåtande till kommunikationsministeriet för att påpeka vä-
gens farliga skick. Utlåtandet undertecknas av alla kommunerna och gärna
även av landskapsförbunden. I tillfället deltog t.f. K.D. och tekniska chefen.

i) T.f. K.D. deltog i Österbottens förbunds tjänstemanna möte i Vasa 18.1.2016.
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Gjordes förslag till den politiska ledningsgruppens möte som hålls 25.1.2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen överförde punkt d) Bo-Erik och Ann-Kristin Riippas erbjudande
om uthyrning av Medwinds tidigare utrymmen till tekniska avdelningen för bered-
ning.
Kommunstyrelsen antecknade övriga delgivningsärenden för kännedom.
________________
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18 §. EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
________________
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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: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18.

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: 6, 7, 10, 11, 13, 14.

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

Paragrafer: 6, 7, 10, 11, 13, 14.

Begäran 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.

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 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 begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


