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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 16 februari 2016
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Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag den 8 februari 2016, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

19 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
20 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
21 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
22 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
23 §. BUDGET 2016 Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan
24 §. BUDGET 2016 Anslag för firande av veterandagen
25 §. MOTION Kristdemokraternas fullmäktigegrupp; åtgärder för att

avhjälpa bristen på hyresbostäder i kommunen
26 §. INITIATIV Genomgång av initiativ väckta i styrelsen 2015 samt tidi-

gare obesvarade initiativ
27 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och initiativ väckta

2015 samt tidigare obesvarade motioner
28 §. AVTAL Principer för beviljande av gravskötsel
29 §. UNDERSTÖD Kriterier för beviljande av bidrag och understöd till

föreningar och företag
30 §. BESVÄR Greger Englunds besvär över val av kommundirektör
31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
32 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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19 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Mikaela Dahlbacka och Anders Forsberg att justera protokollet.
Protokollet justeras den 10 februari 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Mikaela Dahlbacka och Hans Sandström att justera protokol-
let den 10 februari 2016.
__________________
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20 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att behandla sammanträdets 30 § efter 23 § enligt en ny be-
redning.

I övrigt beslöt kommunstyrelsen att godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
_______________
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21 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 3 februari 2016 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
_______________
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22 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Kommunfullmäktiges möte hölls den 4 februari 2016.

TF. KD:S FÖRSLAG:

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

a) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsministeriets och fi-
nansministeriets anhållan om utlåtande;
indelning av självstyrande områden och
social- och hälsovårdens stegmärken

- Kommunfullmäktiges utlåtande samt paragrafen i sin helhet sänds till social-
och hälsovårdsministeriet och finansministeriet

b) AVTAL Jakobstadsregionens gymnasienämnd
- Beslutet meddelas Kommunala Samarbetsnämnden i Pedersörenejden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen konstaterade att besluten tillkommit i laga ordning och kan verk-
ställas.
_______________
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Dnr: KST 20/2016

23 §. BUDGET 2016 Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige godkände 17.12.2015 § 65 kommunens budget för år 2016, i vilken
kommunstyrelsen för uppgiftsområdet Allmän administration och näringsliv tilldelades ett
nettoutgiftsanslag på 1 193 400 €. Dispositionsplanen för dessa uppgiftsområden har upp-
gjorts enligt tidigare principer. Huvudregeln för driftsbudgetens bindning gentemot kommun-
fullmäktige är netto på nämndnivå. Detta innebär att nämnderna, liksom också kommunsty-
relsen, fritt får disponera utgifts- och inkomstanslaget mellan sina uppgiftsområden som de
själva anser mest ändamålsenligt, men nettoanslaget får inte överskridas på nämndnivå.
Gällande nettoanslaget för Flyktingmottagning, Social- och hälsovård samt Landsbygd är
bindningen ett undantag. Trots att uppgiftsområdena underlyder kommunstyrelsen är dess
bindning fristående från kommunstyrelsens nettoanslag.
Förslag till dispositionsplan överensstämmande med beviljat nettoanslag för kommunstyrel-
sens uppgiftsområde Allmän administration och näringsliv har gjorts och finns som bilaga,
Bilaga 1/23 § av 8.2.2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner 2016 års dispositionsplan för uppgiftsområdet Allmän administ-
ration och näringsliv.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 17/2016

24 §. BUDGET 2016 Anslag för firande av veterandagen

Förvaltningschefen:

Den nationella veterandagen firas för 30:e gången onsdagen den 27 april. Mottot för årets
veterandag är "Vastavirtaan nousee lohen suku - Motströms stiger laxarnas släkte". Det na-
tionella huvudevenemanget ordnas i år i Uleåborg.
Den nationella huvudkommittén för veterandagen önskar att landets kommuner medverkar i
firandet av dagen, genom att ordna olika begivenheter och evenemang.

Veteranfester har i vår kommun ordnats sedan 1989, för vilka kommunfullmäktige av sina
dispositionsmedel beviljat anslag för firandet. Festen har ordnats i alla kommundelarna.
Årets veteranfest är för närvarande under beredning.

Trots att det glesnar i veteranleden ser dessa med tacksamhet att veteranfester ordnas i
kommunen. De största utgiftsposterna består av kostnader för busstransport, servering och
annonsering.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige anvisar 2 000 € från sina dispositionsmedel för att fira vete-

randagen 2016.

BESLUT:

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

25 §. MOTION Kristdemokraternas fullmäktigegrupp; åtgärder för att avhjälpa
bristen på hyresbostäder i kommunen

Tekn.chef

Kristdemokraterna har i en motion den 23.4.2015 påpekat bristen på moderna hyresbostä-
der i Nedervetil och Kronoby, vilket utgör ett hinder för att få nya invånare till kommunen.

Vid en granskning den 26.1.2016 från de fastighetsbolag, som kommunen är delägare i eller
äger, så finns det 2 st lediga lägenheter vid Båskgränd, 1 st 96 m2 och 1 st 45 m2. Kommu-
nen har en lägenhet ledig i Meikers fastigheten på 95 m2 och en lägenhet vid Centralskolans
lärarbostäder på 60 m2 i Kronoby. I Nedervetil finns för tillfället 1 st 60 m2;s lägenhet ledig i
Hembo .
I Terjärv finns 3 st lediga lägenheter i Veteranhuset , 2 st 43 m2 och 1 st 63 m2 och i Heim-
sjöliden I 1 st 33 m2 och i Heimsjöliden II 1 st 34 m2 och 1 st 75 m2. Heimsjölidens lägenhe-
ter är dock i ganska dåligt skick och svåra att hyra ut och skulle kräva en renovering först. I
Terjärv gamla läkargård finns för tillfället 1 lägenhet ledig på 23,5 m2. Huset är för tillfället till
salu och man har erhållit ett anbud som man ska ta ställning till.

Under hösten 2015 och fortsättningsvis har tekniska avdelningen undersökt möjligheter med
att få utomstående aktörer som skulle åta sig att bygga bostäder i de olika kommundelarna.
Intresset för att bygga enbart hyresbostäder är dock inte så lockande för privata aktörer, utan
man vill hellre bygga aktielägenheter.
I Kronoby kommundel har kommunen erhållit ett anbud på gamla mejerifastigheten där man
skulle önska inreda 4-5 lägenheter. Två olika byggföretag har också visat intresse för att
bygga ett radhus/våningshus i Kronoby centrum samt att planera egnahemshus på det nya
Fiskarholmsområdet. Förhands marknadsföring pågår som bäst.
I Nedervetil är på gång en utredning med privata aktörer som skulle bygga även bostäder i
samma byggnad som den planerade hälsostationen.
I Terjärv har utredningar gjorts med att planera fd Byskata Snickeri-tomten som kommunen
äger för ett radhus och 3 st parhus. I Terjärv företagarcenter skulle det också finnas möjlighet
att inreda bostäder på övre våningen , 6-8 st beroende på storlek.

Kommunen har förhållandevis få hyresbostäder av kvalitet för att locka inflyttare till kommu-
nen. Helt kommunalt ägda bostäder finns endast 20 st eller 0,3/100 inv. Som jämförelse så
finns det i Pedersöre 204 st eller 1,9/100 inv och i Larsmo 133 st eller 2,6/100 inv. Bilaga
2/25 § av 8.2.2016 innehåller bostäder som kommunen äger eller är delägare i.

Kommunen borde medverka till att stimulera produktionen av bostäder på den privata mark-
naden genom att köpa aktielägenheter för att få igång de privata bostadsproduktionen.
Kommunen borde också låta utreda möjligheten att bilda ett gemensamt helt kommunalt ägt
fastighetsbolag som skulle stå för bostadsproduktionen i framtiden samt införliva till den del
det är möjligt övriga fastighetsbolag där kommunen är delägare i för tillfället. Övriga fastighe-
ter som inte hör till kommunens kärnverksamhet kunde också införlivas i fastighetsbolaget.
För att effektivera informationen om bostadssituationen i kommunen borde det bättre framgå
på kommunens hemsida om lediga hyresbostäder i kommunen samt information om de olika
fastighetsbolagen.
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TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige
att kommunen anlitar en konsult för att utreda möjligheten att sammanföra

nuvarande fastighetsbolag i kommunen samt kommunala fastigheter som inte
hör till kärnverksamheten i ett kommunalt ägt fastighetsbolag

att kommunen stimulerar den privata produktionen av bostäder genom att
anskaffa aktielägenheter i nya fastigheter och

att motionen härmed är besvarad.

Susanne Hongell föreslår återremittering. Bengt-Johan Skullbacka och Mikaela Dahlbacka
understöder.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt att återremittera ärendet för ytter-
ligare beredning.
___________________
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Dnr: KST 13/2016

26 §. INITIATIV Genomgång av initiativ väckta i styrelsen 2015 samt tidigare obe-
svarade initiativ

Vik.förvaltningschef:

Under år 2015 har följande initiativ skickats till eller väckts på styrelsemöten:
1. 24.2.2014 § 60:

Mikaela Dahlbacka: initiativ om Djupsjöbacka skolas bevarande.
Ärendet överfördes till bildningsnämnden och behandlades 12.2.2015. Styrelsen be-
handlade ärendet 9.3.2015 § 82 och konstaterade att initiativet anses besvarat i och
med Kommunfullmäktiges beslut 18.12.2014 § 68 att skolan stängs från 1.8.2015.

2. 30.3.2015 § 101:
Peter Svartsjö m.fl.: initiativ om långsiktig plan över hurudan vård kommuninvånarna
vill ha samt var kommuninvånarna vårdas.
Ärendet överfördes till beredning.

3. 14.9.2015 § 184:
Bengt-Johan Skullbacka m.fl.: initiativ om att styrelsens och fullmäktiges arvoden ges
denna gång till flyktingarna via Röda Korset.
Styrelsen noterade initiativet som behjärtansvärt och styrelsemedlemmarna kan frivil-
ligt betala in sitt mötesarvode för 14.9.2015 till valbar Röda Korset avdelning.

4. 12.10.2015 § 212
Elisabeth Hagström: initiativ om att lära ut hur man lånar e-böcker och ljudböcker.
Ärendet överfördes till bildningskansliet för beredning. Svenska skolsektionen över-
förde initiativet till Ådalens skola och biblioteket för bemötande 26.11.2015 § 40.

5. 30.11.2015 § 263
Elisabeth Hagström: initiativ om en harmonisering av Kronobys färdtjänst med syste-
met i Karleby.
Färdtjänst hör inte till kommunens uppgifter, utan ärendet fördes över till social- och
hälsovårdsnämnden. Ärendet behandlades i social- och hälsovårdsnämnden
26.1.2016. Initiativställaren har informerats om nämndens beslut. Initiativet konstate-
ras vara besvarat.

6. 21.12.2015 § 283
Elisabeth Hagström: initiativ om konkurrensutsättning av kommunens försäkringar.
Ärendet överfördes till beredning.

7. 21.12.2015 § 284
Elisabeth Hagström: initiativ om försäljning av bostadstomter för att stimulera inflyt-
tande och byggande.
Ärendet behandlades av styrelsen 18.1.2016 §. Initiativet konstateras vara besvarat.
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TF. KD:S FÖRSLAG:

Initiativen och deras behandling antecknas för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 14/2016

27 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och initiativ väckta 2015 samt
tidigare obesvarade motioner

Vik.förvaltningschef:

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5 skall kommunstyrelsen varje år före ut-
gången av februari månad till fullmäktige framlägga förteckning över de motioner, som väckts
av fullmäktigemedlemmarna, men som fullmäktige inte slutligt behandlat. Samtidigt skall
kommunstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan
konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

Enligt förvaltningsstadgan § 109 skall kommunstyrelsen årligen före utgången av februari
månad framlägga för fullmäktige en förteckning också över initiativ om den kommunala verk-
samheten, som kommuninvånare tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenheter och om
de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt notera
vilka initiativ som slutbehandlats.
Ifjol inlämnades inga initiativ från enskilda kommuninvånare.

Under år 2015 har följande motioner inlämnats:
1. Peter Albäck 5.2.2015:

Behov av utbildning i god mötesteknik, kommunallagen och förvaltningslagen för för-
troendevalda och tjänstemän.
Motionen besvarad i fullmäktige 19.3.2015 § 14.

2. Peter Albäck 5.2.2015:
Uppmaning till revisionsnämnden att granska god förvaltningssed vid protokollskriv-
ningen av fullmäktige paragraf 67.
Motionen besvarad i fullmäktige 23.4.2015 § 27.

3. Göran Strandvall och Mats Stenbäck 23.4.2015:
Brister på hyresbostäder i kommunen.
Motionen överförd till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet behandlas vid styrel-
semötet 8.2.2016

4. Tapani Myllymäki 11.6.2015:
Införandet av borgmästarmodellen.
Motionen besvarad i fullmäktige 24.9.2015 § 47.

5. Peter Albäck m.fl. 12.11.2015:
Regler för bidrag till företag och föreningar och ett återtagande av fullmäktiges beslut
20.2.2015 § 3.
Motionen överförd till kommunstyrelsen för beredning. Är under beredning.

6. Peter Albäck och Tapani Myllymäki 17.12.2015:
Utredning av försäljningsvärdet på det av kommunen helägda Ab Kronoby Elverk Oy
och att fullmäktige därefter kunde ta ställning till eventuell avyttring.
Motionen överförd till ekonomikansliet för beredning.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
08.02.2016

Sida
2/44

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

16.2.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Under år 2014 finns följande obesvarade motioner:
1. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 9.10.2014:

Revidering av det utbildningspolitiska programmet.
Motionen besvarad i fullmäktige 19.3.2015 § 18.

2. Anna-Lena Långbacka m.fl. 24.4.2014:
Undervisning av barn med specialbehov i Djupsjöbacka skola.
Motionen besvarad i fullmäktige 19.3.2015 § 19.

3. Elisabeth Hagström m.fl. 9.10.2014:
Fler kommunala bostadstomter i Nedervetil kommundel.
Motionen besvarad i fullmäktige 17.12.2015 § 63.

Vid mötet tillades ytterligare att under år 2013 finns följande obesvarade motion:

1. Elisabeth Hagström och Ossian Wassborr
Ekonomisk genomgång som leder till strukturförändring för att få ekonomin i balans.
Allmän genomgång i samband med fullmäktigemötet 20.2.2014.
Bildningsnämnden behandlade ärendet 6.2.2014, 12 §.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 26.10.2015, 218 §.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 17.12.2015, 61§.
Kommunfullmäktige tillsatte 17.12.2015 en arbetsgrupp för att få ekonomin i balans.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att utredningen över motioner väckta 2015 och tidigare väckta inte slutbe-

handlade motioner antecknas för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 15/2016

28 §. AVTAL Principer för beviljande av gravskötsel

Vik.förvaltningschef:

Det har under hösten 2015 inkommit en anhållan från anhöriga på annan ort, om att Kronoby
kommun skulle överta skötseln av gravar efter år 2024.

Kronoby kommun har för närvarande två avtal med Kronoby Kyrkliga Samfällighet varav det
ena går ut 31.12.2016 och det andra 31.12.2021. Utöver dessa två finns ett avtal som upp-
hörde 31.12.2015 och som borde förlängas senast 1.6.2016.

Några fastslagna principer eller riktlinjer finns inte för beviljande av gravskötsel. Skötsel och
underhåll av gravplatser är något som i regel hör till de anhöriga. Vid de fall anhöriga inte
finns i närområdet kan de teckna avtal med Kronoby Kyrkliga Samfällighet angående grav-
vård. Det skulle vara en fin gest av kommunen att överta gravskötseln, särskilt i de fall då det
gäller personer som varit av stor betydelse i kommunen, men detta är också ett åtagande
som i princip fortgår utan slutdatum. Med tanke på kommunens ekonomiska situation samt
ärendets prejudicerande karaktär borde frågan gällande fortsatt beviljande av bidrag till grav-
skötsel tas upp till diskussion.

Kronoby kyrkliga samfällighets gravvårdsavgifter finns specificerade i Bilaga 1/28 § av
8.2.2016. Kostnaden för en 10-års period är i dagsläget 980,40 €. I summan ingår en blom-
ma och vinterskötsel.
Om kommunstyrelsen går in för att fortsätta bevilja bidrag till gravvård borde det fastslås tyd-
liga principer så att beslut på inkomna anhållan kan göras på tjänstemannanivå.

TF.KD:S FÖRSLAG:

Det är viktigt att uppmärksamma personer som varit viktiga för kommunen, men med tanke
på jämlikhet och att avtal om gravvård fortgår utan egentligt slutdatum, föreslås att Kronoby
kommun inte ingår ytterligare avtal om gravvård. Uppgjorda avtal förnyas inte.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________________
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Dnr: KST 16/2016

29 §. UNDERSTÖD Kriterier för beviljande av bidrag och understöd till föreningar
och företag

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen har överlåtit största delen av kommunens bidragsutdelning till kultur- och
fritidsnämnden, vilken administrerar största delen av föreningsverksamhet i kommunen. Kul-
tur- och fritidsnämnden beslöt 20.2.2014, 18 § om kriterier för erhållande av bidrag.

Tekniska nämnden delar inte ut några bidrag till föreningar förutom att den står för uppvärm-
nings- och gårdskarlskostnader för Gillestugan och Samlingshuset. Den upplåter utrymmen
gratis åt Martorna för att få de ska få väva vid Mejeriet, Företagshuset och Gillestugan (MI
ersätter 5,5 €/h för kurserna men utrymmena används resten av året gratis) och därtill upplå-
ter tekniska sektorn arkiv- och förrådsutrymme gratis vid Mejeriet åt 22 föreningar.

Miljönämnden har inga egentliga uttalade kriterier, men brukar försöka stöda lokala förening-
ar som arbetar för att genomföra projekt som gynnar miljö- eller naturvård och som många
människor kan ha nytta av.

Bildningsnämnden betalar sällan ut bidrag men har någon gång betalt ut bidrag till hem och
skola för eftisverksamheten. Inga kriterier finns nedskrivna.

Kommunstyrelsen själv utdelar således bidrag och understöd till föreningar och företag verk-
samma i kommunen mera sällan.

Kommunstyrelsens praxis och kriterier som i regel följs är:
- att kommunstyrelsen tar ställning till bidrag ifall den aktuella nämndens bidrag är slut eller

inte kan beviljas eller ansökan berör flera områden
- att det begärda bidraget är så stort att det överstiger den aktuella nämndens budgetanslag

för bidrag
- att om målgruppen är kommunens krigsveteraner beviljas bidraget i regel
- att om bidraget avser social- och hälsovård, vidarebefordras ansökan till värdkommunen

Karleby som handhar social- och hälsovårdsfrågor.
- att kommunstyrelsen har budgeterade medel för ändamålet, ex. vänortssamarbete
- att det gäller specifik tillfällig verksamhet, ex. anordnande av landskapsstafett
- att verksamheten ordnas inom kommunens gränser eller utanför, såvida många kronobybor

drar nytta av den
- att det finns budgeterade medel i budgeten eller att budgeten kan omdisponeras
- för att likställa invånarnas möjligheter till utövande av fritidssysselsättning
- att bidraget kan bidra till ökad näringsverksamhet, turism eller förbättrad hälsa bland be-

folkningen
- att bidrag kan utbetalas vid nyetablering för att stöda verksamhet där minst två nya arbets-

platser skapas. Stödet kan utgöra högst en tredjedel av tomtens anskaffningspris, när den
köps av kommunen. Bidraget kan också utgöra högst verkliga kostnader för el- och vatten-
anslutningar.

- att kommunstyrelsen avgör huruvida ett bidrag hindrar utbetalning av ett annat
- att kostnader för användningen av beviljade el- och vattenanslutningar åläggs användaren.
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TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att godkänna kriterierna för beviljande av bidrag och understöd till
föreningar och företag enligt ovan i beredningen uppräknade kriterier.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________________
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Dnr: KST 156/2015

30 §. BESVÄR Greger Englunds besvär över val av kommundirektör

Vasa förvaltningsdomstol har den 22.12.2015 inkommit med en begäran om utlåtande samt
handlingar till det överklagade beslutet över val av kommundirektör, dnr 01919/15/2206.
Vasa förvaltningsdomstol begär in de handlingar som legat till grund för det överklagade be-
slutet, samt en utredning om när och på vilket sätt det överklagade beslutet delgivits änd-
ringssökanden. Handlingarna skall sändas till förvaltningsdomstolen senast 19.2.2016 (da-
tum för återsändning ändrats efter telefonkontakt, från 20.1.2016 till 19.2.2016).

Beslutet om val av kommundirektör delgavs alla sökanden per brev, vilka skickades
17.11.2015. Tillfogat beslutet fanns även besvärsanvisningar. Besvärstiden räknades utifrån
7 + 30 dagar, men då datumet i det fallet skulle ha blivit 24.12.2015 förlängdes besvärstiden
till därpå följande vardag 28.12.2015.

Greger Englund anhåller om att förvaltningsdomstolen upphäver beslutet om val av kom-
mundirektör, kommunfullmäktige 12.11.2015 §55. Englund anser att valet och processen inte
följt lagligt förfaringssätt och att beslutet tillkommit på olagliga grunder. Englund är av den
åsikt att han har för tjänsten relevant högskoleexamen, mer kännedom om offentlig förvalt-
ning, ekonomi och kommunal planering än den valda.

Englund yrkar på att besättande av kommundirektörstjänsten i Kronoby kommun beläggs
med åtgärdsförbud tills besväret är avgjort av förvaltningsdomstolen. Något beslut om åt-
gärdsförbud har inte inkommit till kommunen och därför har den valda, Malin Brännkärr, an-
ställts som t.f. kommundirektör under den tid besväret är under behandling i förvaltnings-
domstolen.

Englund anser att kommunstyrelsen handlat felaktigt då tjänsten som kommundirektör ledig-
anslagits före kommunfullmäktige hade beviljat den sittande kommundirektören ansökt av-
sked. Kommunstyrelsen hade diskuterat detta innan tjänsten lediganslogs och kommit fram
till att styrelsen har rätt att sondera terrängen. Detta i o m att den sittande kommundirektören
varit öppen med att han fått beslut om rätt till pension samt sin avsikt att ansöka om avsked.
Redan i detta skede var tiden för en rekryteringsprocess ytterst knapp om man ville att den
nya kommundirektören skulle kunna börja genast den sittande slutade eller under en tid pa-
rallellt med denne. Att lediganslå tjänsten hör till styrelsens operativa arbete och kan inte
ligga till grund för besvär.

Englund vill att det utreds huruvida kommunfullmäktiges beslut 12.11.2015 §55 och den
föregående rekryteringsprocessen i sin helhet favoriserade en person baserat på kön, ålder
och politisk verksamhet, samt åsidosatt andra sökanden. Kommunfullmäktigemedlemmarna
valde mellan alla sökande, vilka alla var behöriga och enligt styrelsen lämpliga personer. Alla
sökanden var valbara och hade ett jämlikt utgångsläge inför röstningen. Valet av kommundi-
rektör förrättades i två omgångar. I den första omgången fick Brännkärr 13 röster, Inger Bjon
11 röster och Fredrik Näse 3 röster. Övriga sökande, dvs. Greger Englund, Leif Svartsjö och
Michael Östman fick vardera noll röster. De tre som fick röster i den första omgången var av
olika kön och ålder. En andra omgång förrättades mellan Brännkärr och Bjon och där fick
Brännkärr 16 röster och Bjon 11 röster, varefter fullmäktige konstaterade att Brännkärr valts
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till kommundirektör. En helhetsbedömning av utbildning och erfarenheter gör att Brännkärr,
liksom också alla övriga kandidater, anses vara lämplig för tjänsten som kommundirektör.

Englund anser vidare att förteckningen över de sökande, vilken presenterades för fullmäkti-
ge, är bristfällig och att väsentlig information utelämnats. Englund menar att förteckningen
inte uppfyller den funktion som i lagen avses med att jämföra och granska sökandens behö-
righet i relation till de uppställda behörighetskraven. Förteckningen av de sökande var en
kortfattad sammanställning, uppgjord enligt kutym, med information om utbildningar och me-
riter relevanta för kommundirektörsvalet. Alla kandidaters fullständiga ansökningshandlingar,
vilka är offentliga handlingar, fanns att tillgå under fullmäktigemötet, vilket muntligen medde-
lades på mötet och även framgår i protokollet från mötet. Fullmäktigemedlemmarna hade
också upplysts om rätten att under kontorstid besöka kommunkansliet för att ta del av hand-
lingarna inkl. lämplighetstesterna.

Enligt Englund har Brännkärrs behörighet och valbarhet inte granskats, prövats eller konsta-
terats på vederbörande sätt, varken i relation till de av kommunstyrelsen uppgjorda behörig-
hetskraven, eller de i kommunallagen eller annan lagstiftning uppställda krav. Brännkärrs
samt de övriga kandidaternas behörighet och valbarhet fastställdes muntligen, både i arbets-
gruppen, kommunstyrelsen och -fullmäktige. I Kronoby kommun för man inte diskussionspro-
tokoll, vilket medför att detta inte särskilt noterats i protokollet.

Inte heller de övriga sökandes behörighet och valbarhet har granskat, prövats eller konstate-
rats anser Englund. Vilket enligt honom leder till att kommunfullmäktige kunnat vilseledas att
tro att alla sökande uppfyllde alla uppställda behörighetskrav och är valbara. Samtliga sö-
kande uppfyllde behörighetskraven, ansågs vara lämpliga till tjänsten och var valbara, vilket
konstaterades muntligen innan röstningen förrättades. Behörighetskravet var lämplig högsko-
leexamen eller motsvarande samt utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i fins-
ka.

Englund tar även fasta på att endast två av de sökande kallades till lämplighetstest i början
av urvalsprocessen. Han anser att arbetsgruppen och kommunstyrelsen favoriserat dessa
två och godtyckligt, utan motivering, valt dem. Englund framhåller att detta kunnat ge full-
mäktige i ett tidigt skede uppfattningen om att valet skulle stå mellan dessa två kandidater.
De två som valdes ut till lämplighetstest valdes p.g.a. att de var mest obekanta samt för att
de hade en förhållandevis kortare arbetslivserfarenhet vilket gjorde att man ville få en mera
utförlig bild av deras kapacitet, personlighet och potential. Eftersom kommunstyrelsen suve-
ränt handhar rekryteringsprocessen väljer den vem som intervjuas och vem som testas och
detta kan inte vara grund för besvär.

Englund skriver att Inger Bjons behörighet och valbarhet varken har granskats, prövats eller
konstaterats, då hon efter ansökningstidens utgång anmält sitt samtycke. Det konstaterades
muntligen i kommunstyrelsen och i fullmäktige inför röstningen att Bjon och alla övriga kandi-
dater uppfyllde behörighetskraven och var valbara.

Englund anser att kommunstyrelsen förfarit felaktigt då samtliga sökanden som lämnat in sin
ansökan inom utsatt tid kallades till intervju inför kommunstyrelsen och -fullmäktige. Englund
menar att detta kan ha vilselett kommunfullmäktige att tro att alla sökande uppfyller behörig-
hetskraven och är valbara. Alla kandidater uppfyllde behörighetskraven och var valbara.
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Englund yrkar på att Bjon p.g.a. jäv inte borde ha tillåtits delta i intervjutillfället, då hon sam-
ma dag meddelat att hon ställer sig till förfogande i valet av ny kommundirektör. Deltagandet
i intervjutillfället tillsammans med kommunfullmäktige kan enligt Englund ha gett Bjon en fa-
voriserande ställning. Bjon hade inte före eller under intervjutillfället 26.10.2015 gett sitt skrift-
liga samtycke till att kandidera, vilket hon gjorde först kl. 19 samma kväll. Hur styrelsen väljer
att intervjua kandidaterna hör också till det operativa arbetet och kan inte anses ligga som
grund för besvär.

Englund fortsätter med att kommunfullmäktiges val av kommundirektör inte har motiverats i
enlighet med förvaltningslagen §45, inte heller har det meddelats vilka faktorer och egenska-
per som har påverkat avgörandet. Kronoby kommun för inga diskussionsprotokoll, därför
framgår det inte i protokollet från fullmäktigemötet 12.11.2015 att diskussioner förekom.
Fullmäktigemedlemmarna förde fram förslag på vem de önskade bli kommundirektör och
motiverade varför. Omröstningen skedde med slutna sedlar i två omgångar och röstantalet
var det som slutligen avgjorde vilken av kandidaterna som valdes. Valet förrättades enligt
vedertagen praxis av ett kommunalt kollegialt organ och behöver således inte motiveras en-
ligt Förvaltningslagen §45, mom. 2.

Englund yrkar på att Kronoby kommun står för alla hans juridiska kostnader i detta ärende.
Vidare yrkar han även på att kommunen erlägger en ersättning på 10 000 € till honom per-
sonligen som ersättning för diskriminering. Kronoby kommunstyrelse anser att det inte finns
fog för Englunds yrkan på ersättning till följd av diskriminering, vare sig gällande ekonomisk
ersättning personligen eller för juridiska kostnader. Kommunen har rätt att välja den de anser
vara mest lämpad till tjänsten som kommundirektör och det gjorde fullmäktige i demokratisk
ordning.

STYRELSEORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner beredningen ovan som svar på Vasa Förvaltningsdomstols
begäran om utlåtande gällande Greger Englunds inlämnade besvär angående val av kom-
mundirektör. Kommunstyrelsen konstaterar att alla sökanden har behandlats jämlikt och att
ingen, inte heller Englund har diskriminerats på grundval av de argument som framförs i be-
sväret. Det operativa arbetet före valet har förlöpt enligt gällande lagar och ingen grund för
kommunbesvär finns. Kommunstyrelsen förklarar denna paragraf omedelbart justerad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget och förklarade paragrafen
omedelbart justerad.
__________

T.f. kommundirektör Malin Brännkärr och förvaltningschef Inger Bjon anmälde jäv och av-
lägsnade sig under behandlingen av paragrafen.
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31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Jobmatching, EU-projekt för sysselsättning av unga svårsysselsatta och arbetslösa perso-
ner - tre långtidsarbetslösa personer kommer att sysselsättas i Kronoby

b) Statistikcentralen: Österbotten i siffror, befolkningsprognos 2015.

c) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 21.12
- Optima, samkommunstyrelsen, 8.1
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 14.1
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 14.1
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 20.1
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 21.1
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, styrelsen,

25.1
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 26.1

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
_________________
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32 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.
_________________
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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: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

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

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: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

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.


