
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20.6.2016

Nr
9/2016
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Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
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Dahlbacka, Mikaela
Forsberg, Anders
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Sandström, Hans
Strandvall, Göran

Ersättare:

Hästö, Jan-Erik
Forsander, Tuula
Broända, Helena
Furubacka, Marina
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Myllymäki, Tapani
Backman, Inger
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Lindgren, Hans-Erik
Högnabba, Stefan
Stenbäck, Mats
Brännkärr, Malin
Bjon, Inger

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
t.f. kommundirektör
förvaltningschef

Paragrafer: 136-147 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 22 juni 2016

Bengt-Johan Skullbacka Sixten Dalvik

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 28 juni 2016

Inger Bjon, förvaltningschef



KRONOBY KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

15.6.2016

Sida

9/210

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 28 juni 2016
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag den 20 juni 2016, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

136 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
137 §. PROTOKOLLJUSTERING
138 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
139 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
140 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
141 §. BUDGET 2016 Bokföringsrapport 1.1 - 31.5.2016
142 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Budgetdirektiv
143 §. KOMMITTÉER Ändring av kommittémedlemskap
144 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ; tillsättande av arbets-

grupp för att utarbeta Kronobymodell gällande Sote- och
landskapsreformen

145 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Kommundirektörens prövotid upphör
146 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
147 §. ÖVRIGA ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
20.6.2016
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9/211

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.6.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

136 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 15.6.2016 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
___________________
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Nämnd Kommun-
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137 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Bengt-Johan Skullbacka och Sixten Dalvik att justera protokollet den
22 juni 2016.

BESLUT:

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

Kommun-
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138 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form med fyra
tillägg under 139 § Nämnders protokoll och tre tillägg under 145 § Delgivningsären-
den.
_______________
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139 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

TF. KD:S FÖRSLAG:

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

a) BOKSLUT 2015 Information om bokslutet
- informeras avdelningarna och nämnderna

b) BOKSLUT 2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse
- antecknas för kännedom och informeras avdelningarna och nämnderna

c) BOKSLUT 2015 Revisionsberättelsen, godkännande av bokslut samt beviljande av an-
svarsfrihet.
- antecknas för kännedom och informeras avdelningarna och nämnderna

d) BUDGET- OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Godkänna ramar
- informeras avdelningarna och nämnderna

e) MARKOMRÅDEN Försäljning av tomtmark vid Boholmsvägen till SamHile Oy
- informeras tekniska avdelningen och Samhile Oy att kommunfullmäktige remitterade ären-

det för vidare utredning

f) FASTIGHETER Försäljning av Terjärv gamla läkargård
- informeras köparna samt tekniska avdelningen

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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140 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Kanslisekreteraren:

Enligt 51 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören
eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrel-
sen. Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling.

Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndernas verksamhet och
aktuella frågor.

Avskrifter av protokoll från följande möte har tillställts kommunstyrelsen:

- byggnadsnämnden, 31.5.2016
- kultur- och fritidsnämnden, 9.6.2016
- miljönämnden 14.6.2016
- tekniska nämnden 15.6.2016
- svenska skolsektionen 15.6.2016
- bildningsnämnden 15.6.2016

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 83/2016

141 §. BUDGET 2016 Bokföringsrapport 1.1 - 31.5.2016

Ekonomichefen:

För årets fem första månader har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen samt utfallet för resultaträkningen, Bilaga 1/140 § av 20.6.2016. Resultatet för
perioden är positivt och visar 470 300 euro. Budgeterat för motsvarande period är 11 600
euro. Verksamhetens intäkter ligger 396 600 euro över budgeten och har influtit till 51,7 %.
Kostnaderna ligger 523 300 euro över budgeten och har använts till 42,9 %. Kommunalskatt
och samfundsskatt har influtit mer än budgeterat, vilket är den största orsaken till det positiva
resultatet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 75/2016

142 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Budgetdirektiv

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige behandlar 16.6.2016 § 41 ramar för budgeten 2017 och ekonomiplanen
2017-2019. För att kunna inleda budgetarbetet bör direktiv och beräkningsgrunder sändas till
nämnderna. Som Bilaga 1/141 § av 20.6.2016 fogas förslag till direktiv.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner bifogade direktiv för budgeten 2017 och ekonomiplanen 2017-
2019.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 20/2015

143 §. KOMMITTÉER Ändring av kommittémedlemskap

Kst 16.2.2015
Avdelningssekreteraren:
Kommunstyrelsen kan enligt § 17 i kommunallagen tillsätta kommittéer för att sköta en viss uppgift.
Även om verksamheten bör fortsätta ska den nya styrelsen avgöra om kommittén ifråga behövs. En
kommittés mandattid kan vara högst lika lång som mandattiden för det organ som tillsatt den enligt §
19 i kommunallagen.
Följande kommittéer tillsatta 4.2.2013 § 69 har verkat hela mandatperioden:

---
Nuckökommittén:
Pernilla Lindvall, Bodil Dalhem, Bernt Storbacka, Pekka Saajoranta, Dan-Anders Granvik, Hans-Erik
Lindgren, Carl-Otto Slotte och Karl-Erik Nyberg med fritidskoordinator Kaisa Karlström som ansvarig
tjänsteman.
---
KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen tillsätter kommittéer för åren 2015-2016.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt tillsätta följande kommittéer för åren 2015-2016
---
Nuckökommittén:
Pernilla Lindvall, Bodil Dalhem, Bernt Storbacka, Pekka Saajoranta, Dan-Anders Granvik, Hans-Erik
Lindgren, Carl-Otto Slotte och Karl-Erik Nyberg med fritidskoordinator Kaisa Karlström som ansvarig
tjänsteman.
---
______________

Kst 20.6.2016

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen valde 16.2.2015 i misstag Bernt Storbacka till uppdraget att representera
kommunen i Nuckökommittén, trots att han 26.5.2014 befriats från detsamma i och med att
han blev vald till teknisk chef och Hans Sandström valdes i hans ställe. Av denna orsak är
det skäl att befria Bernt Storbacka från uppdraget och i hans ställe utse Hans Sandström till
medlem i kommittén.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser Pernilla Lindvall, Bodil Dalhem, Hans Sandström, Pekka Saajoranta,
Dan-Anders Granvik, Hans-Erik Lindgren, Carl-Otto Slotte och Karl-Erik Nyberg med fri-
tidskoordinator Kaisa Karlström som ansvarig tjänsteman till Nuckökommittén för resten av
kommunstyrelsens mandatperiod.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 81/2016

144 §. INITIATIV Bengt-Johan Skullbackas initiativ; tillsättande av arbetsgrupp för
att utarbeta Kronobymodell gällande Sote- och landskapsreformen

Förvaltningschefen:

Vid kommunstyrelsens möte 6.6.2016 inlämnade Bengt-Johan Skullbacka ett initiativ, enligt
vilket han anser att styrelsen borde tillsätta en arbetsgrupp, vars uppgift är att utarbeta en
Kronobymodell gällande Sote- och landskapsreformen. Utgångspunkten enligt initiativet är
att Kronoby är kvar i landskapet Österbotten, men kan ordna sin hälso- och socialvård inom
Mellersta Österbotten. Gruppen kunde enligt förslaget bestå av gruppordförande, förtroende-
valda från Kronoby inom landskapen samt Soites styrelsemedlem.

T.F.KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser representanter till en arbetsgrupp för att utarbeta en Kronobymodell
gällande landskapsreformen, vilken också inkluderar social- och hälsovården.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt utse en arbetsgrupp i enlighet med t.f. kommundirektörens
förslag.

Till medlemmar i arbetsgruppen valdes Hans-Erik Lindgren Stefan Högnabba, Mats
Stenbäck, Liane Byggmästar, Bengt-Johan Skullbacka, Sixten Dalvik, Seppo Filppula,
Peter Albäck och Leena Furubacka samt t.f. kommundirektören Malin Brännkärr.

T.f. kommundirektören sammankallar till första mötet, som hålls den 11 augusti 2016
kl 17:00.
_______________
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Dnr: KST 93/2015

145 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Kommundirektörens prövotid upphör

Förvaltningschefen:

Malin Brännkärr anställdes 12.11.2015 till kommundirektör i Kronoby kommun. Kommundi-
rektören anställdes i tillsvidare anställning med en prövotid på 6 månader. Eftersom ett be-
svär inlämnades mot anställningen, fortsätter den som tillförordnad (t.f.) tills besväret har
avgjorts. Emedan Malin Brännkärr tillträdde tjänsten 1.2.2016, går prövotiden ut 31.7.2016.

ORDF.:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att Malin Brännkärrs prövotid går ut 31.7.2016 och att det inte
finns orsak att häva anställningen. Anställningen fortsätter dock som tillförordnad tills beslut
gällande besväret har erhållits.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________

Malin Brännkärr anmälde partsjäv och avlägsnade sig under behandlingen av denna para-
graf.
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146 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom har inkommit följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- styrgruppen för sote-produktionsorganisationen i Mellersta Österbotten och

närområdet, 20.5.2016
- Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 23.5.2016
- SOTE, politiska ledningsgruppen, 24.5.2016
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, samkommunstämma,

25.5.2016
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 26.5.2016
- arbetsplatsmöte Solrosens daghem tillbyggnad nr 7, 27.5.2016
- arbetsplatsmöte, Skolcentrum nr 27, 1.6.2016
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 1.6.2016
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 13.6.2016
- Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag, bolagsstämma, 13.6.2016

b) Förvaltningschefens, t.f. kommundirektörens och ekonomichefens beslutsförteck-
ningar 1.1 - 30.6.2016.

c) Miljönämndens utlåtande till Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk angåen-
de "Översyn av den fiskerihushållningsavgift, de åtgärdsförpliktelser och de ersätt-
ningar som ålagts med anledning av byggandet av Öjasjön". Utlåtandet insänt
15.6.2016.

d) Miljönämndens utlåtande till Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk angåen-
de "Utredning och ersättning av skador som Larsmosjöns invallning har förorsakat ef-
ter år 1996". Utlåtandet insänt 15.6.2016

e) T.f. kommundirektören: Svenska Folktingets anhållan om bidrag för verksamheten år
2016 avslås.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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147 §. 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: 136-142, 147

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:143-145

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: 143-145

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.


