
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 oktober 2016

Nr
13/2016

Sida
13/283

Sammanträdestid Måndagen den 17 oktober 2016, kl. 18:00 - 22:35

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Dalvik, Sixten
Dahlbacka, Mikaela
Forsberg, Anders
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Sandström, Hans
Strandvall, Göran kl. 18:10-

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
Brännkärr, Malin
Bjon, Inger
Mattila, Stina (under 190 §)

Sabel, Roy (under 190 §)

Salminen Jussi (under 190 §)

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
t.f. kommundirektör
förvaltningschef
stadsdirektör, Karleby
stadsfmge:s ordf. Karleby
soc.- och hälsov.dir. Karleby

Paragrafer: 190-205 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 19 oktober 2016

Bengt-Johan Skullbacka Sixten Dalvik

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 25 oktober 2016

Inger Bjon, förvaltningschef



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

12.10.2016

Sida

13/284

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 25 oktober 2016
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag 17 oktober 2016, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

190 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
191 §. PROTOKOLLJUSTERING
192 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
193 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 13.10.2016
194 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
195 §. HEDERSTECKEN Morsdagsmedaljer 2017
196 §. VAL Förhandsröstningsställen, kommunalvalet 2017
197 §. VAL Röstningslokaler, kommunalvalet 2017
198 §. VAL Tillsätta valnämnder, kommunalvalet 2017
199 §. VAL Tillsätta valbestyrelse, kommunalvalet 2017
200 §. SAMKOMMUNER Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur;

anhållan om utlåtande om budget 2017 och ekonomi-
plan 2018-2019

201 §. UTLÅTANDE Miljöhälsovårdens anhållan om utlåtande; budget 2017
och ekonomiplan 2018-2019

202 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Skrivelse angående helhetsbemötande inom
vården vid MÖCS

203 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan
204 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
205 §. ÖVRIGA ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN
Organ

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum
17.10.2016

Sida
13/285

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.10.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

190 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 12.10.2016 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
_______________



KRONOBY KOMMUN
Organ

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum
17.10.2016

Sida
13/286

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.10.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

191 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Bengt-Johan Skullbacka och Sixten Dalvik att justera protokollet den
19 oktober 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________



KRONOBY KOMMUN
Organ

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum
17.10.2016

Sida
13/287

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.10.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

192 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen besluter godkänna föredragningslistan i föreliggande form och ta in
en paragraf gällande verkställighet av kommunfullmäktiges protokoll från 13.10.2016
genast efter denna paragraf.
______________



KRONOBY KOMMUN
Organ

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum
17.10.2016

Sida
13/288

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.10.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

193 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 13.10.2016

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt
följande:

a) TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked från tjänst; bildningschefen
- fullmäktiges beslut meddelas till bildningschefen och bildningsnämnden

b) BUDGET 2016 Anhållan om tilläggsanslag för investering
- fullmäktiges beslut meddelas till ekonomiavdelningen och tekniska avdelningen

c) MARKOMRÅDEN Försäljning av tilläggstomtmark vid Boholmsvägen
- fullmäktiges beslut meddelas till SamHile Oy och tekniska avdelningen

d) MOTION Kristdemokraterna inlämnade en motion om utredning över hur man ska kunna
åtgärda problem som bristen på svenskspråkiga bäddavdelningsplatser medför

- motionen överförs till social- och hälsovårdsnämnden för beredning.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
______________



KRONOBY KOMMUN
Organ

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum
17.10.2016

Sida
13/289

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.10.2016
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

194 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Förvaltningschefen:

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
- bildningsnämnden 28.9.2016

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen besluter i enlighet med förslaget.
_____________



KRONOBY KOMMUN
Organ

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum
17.10.2016

Sida
13/290

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.10.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 116/2016

195 §. HEDERSTECKEN Morsdagsmedaljer 2017

Förvaltningschefen:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber bl.a. kommunerna om förslag till kan-
didater för mottagande av morsdagsmedaljer för år 2017 och att framföra sina egna motive-
rade förslag till mottagare av utmärkelsetecknet, att inlämnas senast 4.11.2016.

Kriterierna för beviljande av utmärkelsetecknet är kandidatens förtjänster, som exemplarisk
fostrare av barn och ungdomar, främjare av familjeliv och föräldraskap och att den föreslagna
även i vidare utsträckning solidariskt har tryggat omsorgen och omtanken om andra. Den
nedre åldersgränsen är 40 år men kandidaterna skall jämlikt representera dagens mödrar
även vad beträffar ålder. Avsikten är att de mödrar som belönas representerar dagens möd-
rar på ett mångsidigt sätt. Antalet barn är ingen avgörande motivering för att bli belönad.
Förutom biologiska mödrar kan även adoptiv- och fostermödrar föreslås. Utmärkelsetecknet
beviljas inte yrkesutövande fostrare.

Andra goda fostrare som fäder, syskon, mostrar, fastrar m.fl. som har utfört motsvarande
fostringsarbete belönas den 6 december då övriga utmärkelsetecken delas ut.

Även andra än kommunerna har rätt att inlämna förslag till mottagare av morsdagsmedaljer.
Om detta informeras på kommunens webb-sida.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen inlämnar förslag till framställning om tilldelande av morsdagshederstecken
2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen besluter inlämna förslag till framställning om tilldelande av mors-
dagshederstecken 2017 till xxxxxx.
_______________



KRONOBY KOMMUN
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Nämnd Kommun-
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Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 118/2016

196 §. VAL Förhandsröstningsställen, kommunalvalet 2017

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen skall enligt 9 § i vallagen besluta om allmänna förhandsröstningsställen i
kommunen. Förhandsröstning inför kommunalvalet 2017 hålls under tiden 29.3-4.4.2017.
Den egentliga valdagen är söndagen den 9 april 2017. Kommunen ska fatta beslut om de
allmänna förhandsröstningsställena och röstningsställena på valdagen i god tid, så att de kan
registreras i justitieministeriets valdatasystem senast den 13 januari 2017.
Kommunen är enligt 14 § 3 mom. i grundlagen skyldig se till att de röstberättigade har till-
räckliga möjligheter att rösta antingen på förhandsröstningen eller på valdagen. I varje kom-
mun skall finnas åtminstone ett allmänt förhandsröstningsställe. Kommunen har sedan post-
kontoren försvann skött om förhandsröstningen så att förhandsröstningsställen varit Kom-
mungården, kommunbyrån i Terjärv och biblioteket i Nedervetil. Eftersom kommunbyrån i
Terjärv stängs 31.12.2016, bör ett nytt förhandsröstningsställe i Terjärv utses.

Kommunstyrelsen bör besluta om antalet ställen, deras placering och öppettider. Öppettider-
na kan enligt anvisningarna under vardagar vara 8-20 och lördag-söndag 10-16. Under de
senaste valen har förhandsröstningsställena varit öppna till kl. 18.00. Då antalet förhandsrös-
tande varit avsevärt mindre lördagar och söndagar kunde förhandsröstningsställena dessa
dagar stänga redan kl. 13.
Kommunstyrelsen ska även besluta om vilka anstalter som är förhandsröstningsställen. I vår
kommun har förhandsröstning tidigare ordnats på vårdcentren, pensionärshem och intillig-
gande boenden. Dessa har varit särskilda förhandsröstningsställen och valbestyrelsen har
skött röstningen.

Såsom tidigare ordnas röstning i hemmet för boende i egna hem eller övriga boenden om
rörelse- eller funktionsförmågan är begränsad och inte möjliggör röstning på allmänna för-
handsröstningsställen eller på valdagen i vallokalen.
Förvaltningschefen är centralvalnämndens sekreterare och ansvarig för valet medan avdel-
ningssekreteraren på allmänna avdelningen är ansvarig valförrättare för förhandsröstningen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstning vid kommunalvalet 2017 ordnas på Kom-
mungården, biblioteket i Nedervetil och på biblioteket i Terjärv under tiden 29.3-4.4.2017 så
att öppettiden under vardagar är kl. 8-18 och lördag-söndag kl. 10-13.

Förhandsröstning ordnas även på Sandbacka vårdcenter, Terjärv vårdcenter, Herberts Hus,
Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem, Backebo och Fogelbo i Terjärv. För per-
soner med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga kan förhandsröstning ordnas i hem-
men.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________________
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Dnr: KST 119/2016

197 §. VAL Röstningslokaler, kommunalvalet 2017

Förvaltningschefen:

Kommunfullmäktige beslöt 18.4.2013 § 58 att kommunen fortsättningsvis är indelad i åtta
röstningsområden. Indelningen i röstningsområden kan genom ett fullmäktigebeslut årligen
inom april månad ändras och träder då i kraft från den 15 oktober samma år. Varje röst-
ningsområde ska ha ett röstningsställe på valdagen. Kommunstyrelsen fastslår dessa i god
tid före valet.

Röstningstället har alternerat inom röstningsområdena 1. Norrby-Hopsala mellan Norrby sko-
la och Hopsala byagård och 3. Söderby mellan Merjärv byahem, Jeussen byahem och Sö-
derby skola. I tur i 1:a röstningsområdet är Norrby skola och i 3:e röstningsområdet Söderby
skola. I röstningsområde 7. Djupsjöbacka har Djupsjöbacka skola fungerat som röstnings-
ställe. I och med att skolbyggnaden har sålts har kommunen erbjudits Kortjärvi byagård som
ersättande röstningslokal.

De personer som inte i befolkningsdatasystemet antecknats vid någon fastighet hänförs till
2:a röstningsområdet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen fastställer röstningsställen för kommunalvalet 2017 enligt följande:
1. Norrby-Hopsala Norrby skola
2. Kronoby centrum Samlingshuset
3. Söderby Söderby skola
4. Nedervetil Nedervetil skola
5. Nedervetil, Norrby Norrby byagård
6. Terjärv centrum Terjärv skola
7. Djupsjöbacka Kortjärvi byagård
8. Småbönders Småbönders skola

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 120/2016

198 §. VAL Tillsätta valnämnder, kommunalvalet 2017

Förvaltningschefen:

Kommunalval förrättas söndagen den 9 april 2017. Enligt 15 § i vallagen skall kommunstyrel-
sen i god tid före valet för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd, som består av ordfö-
rande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock
minst tre stycken. Ersättarna är inte personliga, de skall ställas i den ordning i vilken de träder i
stället för de ordinarie medlemmarna. Valnämnden är beslutför med tre medlemmar.

I § 15 sägs också "Såväl valnämndens och valbestyrelsens medlemmar som deras ersättare
ska i den utsträckning det är möjligt företräda de i partiregistret antecknade partier som vid
föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen i fråga." Därför bör också partitillhö-
righet antecknas för de personer som inväljs i valnämnderna.

Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall vara representerade både
som ordinarie ledamöter och som ersättare till minst 40 %.

Lagen om ändring av vallagen 563/2015 innehåller bl.a. en ny bestämmelse enligt vilken val-
myndigheterna ska sköta sitt uppdrag opartiskt
- en person som är uppställd som kandidat i valet får inte vara medlem eller ersättare i en val-
nämnd
- en kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara
medlem eller ersättare i valbestyrelsen,
- en kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara
valförrättare
- en kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara
valbiträde.

För detta val gäller fullmäktiges beslut från 18.4.2014 § 58 att kommunen fortsättningsvis är
indelad i 8 röstningsområden.

Röstningslokaler är enligt styrelsens beslut 17.10.2016 Norrby skola, Samlingshuset, Söderby
skola, Nedervetil skola, Norrby byagård, Terjärv skola, Kortjärvi byagård och Småbönders sko-
la.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tillsätter vidtalade personer till 8 valnämnder för kommunalvalet 2017, be-
stående av ordförande, vice ordförande och 3 medlemmar samt 5 ersättare.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet till nästa möte.
_______________
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Dnr: KST 121/2016

199 §. VAL Tillsätta valbestyrelse, kommunalvalet 2017

Förvaltningschefen:

Kommunalval förrättas söndagen den 9 april 2017. Enligt 15 § i vallagen skall kommunstyrel-
sen i god tid före val tillsätta en eller flere valbestyrelser för den förhandsröstning som verk-
ställs i anstalter och boenden samt för hemmaröstning. Valbestyrelsen skall bestå av ordfö-
rande, vice ordförande och en annan medlem samt ett nödigt antal ersättare, dock minst tre.

Kommunstyrelsen har beslutit att förhandsröstning vid kommunalvalet 2017 ordnas på
Kommungården, biblioteket i Nedervetil och biblioteket i Terjärv under tiden 29.3-4.4.2017
så, att öppettiden under vardagar är kl. 8-18 och lördag-söndag kl. 10-13.

Särskild förhandsröstning ordnas
på verksamhetsenheterna Sandbacka vårdcenter, Terjärv vårdcenter, Herberts Hus, Tallgår-
den, Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem, Backebo och Fogelbo i Terjärv. För
personer med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga kan förhandsröstning ordnas i
hemmen.

Som valförrättare vid en hemmaröstning fungerar den medlem eller ersättare i en valbestyrelse
som centralvalnämndens ordförande har utsett. Varje enskild hemmaröstning sköts av en val-
förrättare.

Enligt vallagen § 15 skall valbestyrelsens medlemmar och ersättare i mån av möjlighet företrä-
da de grupper av röstande som vid föregående riksdagsval ställde upp kandidater i kommu-
nen. Därför bör partitillhörighet antecknas för de personer som väljs i valbestyrelsen. Ersätta-
re i en valbestyrelse ska anges i den ordning de träder in i stället för medlemmarna. Valbesty-
relsen är beslutför med tre medlemmar.
Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall vara representerade både
som ordinarie ledamöter och ersättare till minst 40 %.

En person som är kandidat i valet kan inte vara medlem eller ersättare i en valbestyrelse. En
kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara medlem eller ersättare i
valbestyrelsen. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande
förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tillsätter valbestyrelse för anstalter, boenden och hemmaröstning för
kommunalvalet 2017 bestående av ordförande, vice ordförande och en medlem samt tre
ersättare.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att tillsätta valbestyrelse för anstalter och hemma-
röstning för kommunalvalet 2017 bestående av ordförande: Siw Högnäs, vice ordfö-
rande: Jan-Erik Hästö och medlem: Görel Lönnqvist med Siv Skullbacka, Lena Sabel
och Guy Brännkärr som ersättare i nämnd ordning.
_______________
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Dnr: KST 117/2016

200 §. SAMKOMMUNER Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur; anhållan
om utlåtande om budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019

Ekonomichefen:

Samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur begär med-
lemskommunernas utlåtande om budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 senast
24.10.2016. Budgetramarna presenterades för medlemskommunerna vid ett informationstill-
fälle 4.10.2016.

De kommunala betalningsandelarna för KulturÖsterbotten, Wasa Teater och samkommu-
nens allmänna intressebevakning hålls på samma nivå som åren 2014-2016. Ekonomiplanen
innefattar även renovering och mindre tillbyggnad av Wasa Teater inför 100-års jubiléet år
2019.

Kronoby kommuns andel av driftskostnaderna för SÖFUK var totalt 45 936 € år 2014 och
45 699 € 2015. Innevarande år är vår andel 45 237 € och i budgeten för 2017 45 125 €. I
kommunstyrelsens budgetförslag finns 50 000 € reserverat för detta ändamål. År 2019 är en
aning förhöjda driftskostnader att vänta till följd av renoveringen och tillbyggnaden av Wasa
Teater. För Kronobys del är förhöjningen 630 €.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget för Svenska Österbottens förbund för utbild-
ning och kultur.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 123/2016

201 §. UTLÅTANDE Miljöhälsovårdens anhållan om utlåtande; budget 2017 och eko-
nomiplan 2018-2019

Förvaltningschefen:

Miljöhälsovårdens budgetförslag behandlades i miljöhälsovårdsnämnden 7.9.2016. Miljöhäl-
sovårdsnämnden beslöt då att godkänna budgetförslaget för år 2017 och ekonomiplanen
2018-2019 samt att godkänna uppställda mål för miljöhälsovården. Det har senare fram-
kommit att förslaget inte har skickats till kommunerna för kommentar.

Till samarbetsområdet för Mellersta Österbottens miljöhälsovård hör Karleby, Kannus, Hal-
sua, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil. Verksamhetens målsättning är
bl.a. att upprätthålla och främja hälsan hos befolkningen, individen och djuren.

Från 2017 och framåt har kostnadsfördelningen för djurläkarservice ändrats till att vara åt-
gärdsbaserad.

Det totala budgetförslaget för miljöhälsovårdsnämnden för år 2017 är 2 359 400 €. Av dessa
är det planerat, att Kronoby betalar 247 739,74 €. I jämförelse till budgeten för år 2016, 223
379 €, handlar det om en avsevärd förhöjning, 10,91%

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner miljövårdens budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019.

Kommunstyrelsen uppmanar miljöhälsovårdsnämnden att i fortsättningen se till att ordna
informationstillfällen för kommunerna eller skicka budgetförslaget för utlåtande innan det
godkänns.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
______________
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Dnr: KST 122/2016

202 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Skrivelse angående helhetsbemötande inom vården
vid MÖCS

Kommunstyrelsen bemöter skriverier i pressen och sociala medier samt personer som varit i
direkt kontakt med förtroendevalda och tjänstemän genom Bilaga 1/202 § av 17.10.2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och sänder Bilaga 1/202 § av 17.10.2016 som kom-
munstyrelsens skrivelse till ledningen vid Mellersta Österbottens centralsjukhus samkom-
mun, Soite samt dess svenska sektion angående bemötandet inom akutvården.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 81/2015

203 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan

T.f. kommundirektören:

Arbetet med att förnya kommunens förvaltningsstadga har pågått i drygt ett år. Förvaltnings-
stadgan reviderades senast i december 2012 och trädde i kraft 1.1.2013. Ärendet behandla-
des i kommunstyrelsen 17.8.2015 och har därefter varit till nämnderna för utlåtande. Under
våren och den tidiga hösten har arbetet med förnyandet av förvaltningsstadgan fortsatt bland
tjänstemännen. Kommittén för att balansera kommunens ekonomi har också behandlat för-
valtningsstrukturen i sitt arbete och enhälligt föreslagit att nämndstrukturen skulle ändras
(kommunstyrelsen antecknade ärendet till kännedom på sitt möte den 6.6.2016).

Den största orsaken till behovet av förnyelse är den nya kommunallagen och de krav den
medför. Kommunstyrelsen förde en remissdebatt om förslaget till förvaltningsstadga på sitt
möte den 3.10.2016 och ordnade ett öppet hörande kring förvaltningsstadgan torsdagen den
6.10.2016 kl. 17 dit fullmäktige-, styrelse-, och nämndmedlemmar särskilt inbjöds. Förslaget
har därefter justerats.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå

att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsstadga.

Kommunstyrelsen förde en livlig diskussion och gav feed-back på förslaget till förvaltnings-
stadga. Vissa förändringar fördes omedelbart in i förslaget. Kommunstyrelsen röstade i fyra
ärenden:

Under behandlingen av 8 § föreslog Elisabeth Hagström att 1/3 av kommunstyrelsens ordi-
narie medlemmar väljs bland ordinarie fullmäktigemedlemmar. Mikaela Dahlbacka under-
stödde förslaget. Ordföranden konstaterade att det finns ett understött förslag och att om-
röstning genom namnupprop bör företas. De som röstar på t.f. kommundirektörens förslag
(=hälften) röstar ja och de som röstar på Hagströms förslag (1/3) röstar nej. Rösterna föll 6
ja-röster (Skullbacka, Forsberg, Hongell, Sandström, Strandvall och Byggmästar och 3 nej-
röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström). Det ursprungliga förslaget vann och får stå kvar i för-
slaget till fullmäktige.

Vid behandlingen av 10 § föreslog Elisabeth Hagström att tekniska och miljönämnden delas i
en teknisk nämnd och en byggnads- och miljönämnd. Susanne Hongell understödde försla-
get. Ordföranden konstaterade att det finns ett understött förslag och att omröstning genom
namnupprop bör företas. De som röstar på t.f. kommundirektörens förslag (en teknisk och
miljönämnd) röstar ja och de som röstar på Hagströms förslag röstar nej. Rösterna föll 5 ja-
röster (Skullbacka, Forsberg, Sandström, Strandvall och Byggmästar) och 4 nej-röster (Dal-
vik, Dahlbacka, Hagström, Hongell). Det ursprungliga förslaget vann och får stå kvar i försla-
get till fullmäktige.
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Elisabeth Hagström föreslog att kommundelsnämnderna får finnas kvar under benämningen
områdesnämnder enligt texten "Till varje områdesnämnd utses fem (5) medlemmar och för
envar en personlig ersättare. Nämnden fungerar som remissinstans i frågor som gäller ut-
vecklingen i området och ska höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med
markanvändningsplanering, serviceutveckling och kundbetjäning. Nämnden kan fungera som
projekt- och planeringsgrupp. Områdesnämnden kan ta initiativ till åtgärder för att främja ser-
vice, trivsel och utveckling i området. Föredragande utses av kommundirektören". Anders
Forsberg understödde Hagströms förslag. Ordföranden konstaterade att det finns ett under-
stött förslag och att omröstning genom namnupprop bör företas. De som röstar på t.f. kom-
mundirektörens förslag (att kommundelsnämnderna tas bort) röstar ja och de som röstar på
Hagströms förslag röstar nej. Rösterna föll 3 ja-röster (Skullbacka, Strandvall och Byggmäs-
tar), 5 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Sandström) och en avstod (Hong-
ell). Hagströms förslag vann, vilket innebär att områdesnämnderna intas i förslaget till för-
valtningsstadga som presenteras för fullmäktige.

Under 30 § (kommunstyrelsen besluter om) punkt 15 föreslog Elisabeth Hagström att texten
skall lyda "besluter om lön för kommundirektören och ledningsgruppen". Förslaget under-
stöddes av Anders Forsberg. Ordföranden konstaterade att det finns ett understött förslag
och att omröstning genom namnupprop bör företas. De som röstar på t.f. kommundirektörens
förslag (besluter om lön för kommundirektören) röstar ja och de som röstar på Hagströms
förslag röstar nej. Rösterna föll 4 ja-röster (Skullbacka, Dahlbacka, Strandvall och Byggmäs-
tar), 5 nej-röster (Dalvik, Forsberg, Hagström, Hongell och Sandström). Hagströms förslag
vann, vilket innebär att förslaget att kommunstyrelsen besluter om kommundirektörens och
ledningsgruppens löner intas i förslaget till förvaltningsstadga, som presenteras för fullmäkti-
ge.

BESLUT:

Kommunstyrelsen behandlade ärendet och gav förslag till ändringar som uppdateras
till nästa möte.
______________
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204 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:
1) Kommunstyrelserna kan beställa uppgifter om fysiska personers inkomstbeskattning för

skatteåret 2015 från Skatteförvaltningen. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver
dem för att sköta sina lagstadgade uppgifter och för skattetagarändamål.

2) Justitieministeriets information om kommunalvalet 2017.

3) Vasa förvaltningsdomstol; Peter Albäck har återtagit sina besvär gällande kommunens
utlåtande om regeringens riktlinjer som underlag för indelningen av självstyrande områden
och social- och hälsovårdsreformens stegmärken.

4) SOTE- och landskapsreformen:
- Regeringen har utstakat riktlinjer för grundandet av informations- och kommunikations-

tekniska tjänster. Utredare för landskapens IKT-center är Heikki Heikkilä.
- Ministerierna bereder fyra rikstäckande servicecentra som producerar stödtjänster åt

landskapen.
- Utredare för beredningsprojektet för servicecentret för landskapens gemensamma upp-

handlingar blir Susanna Närvänen.
- Utredare för beredningsprojektet för landskapens lokalitets- och fastighetsförvaltning blir

Olavi Hiekka.
- Utredare för servicecentret för landskapens ekonomi- och personalförvaltning i syfte att

bereda ikraftsättandet av social- och hälsovårds och landskapsreformen blir Mikko Sal-
menoja.

5) Österbottens förbund: Beredningen av reformen av landskapsförvaltningen och social-
och hälsovården

6) Ilkka Luoma; mail angående sote

7) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Arbetsgruppen för avlopps- och vattentjänster i hela kommunen 22.9.2016
- Landskapet mellersta Österbottens styrgrupp 7.10.2016

8) Ordförande för Österbottens landskapsstyrelse inbjuder till landskapsdirektör Olav Jerns
avskedstillställning 11.11.2016 i Vasa.

9) Arbetsgrupperna för Sote inom Ditt Österbotten har valts.

10) Sammanträdet ajournerades kl. 18:03-19:00 p.g.a. att social- och hälsovårdsdirektör
Jussi Salminen, stadsdirektör Stina Mattila och kommunfullmäktiges ordförande Roy Sa-
bel från Karleby stad kallats för att informera om orsakerna till de höga social- och hälso-
vårdskostnaderna år 2016 samt förslaget till tilläggsbudget.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________
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205 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden förelåg.
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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: 190-195, 197, 200-205

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:196, 198-199

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:196, 198-199

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.


