
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12.9.2016

Nr
11/2016

Sida
11/248

Sammanträdestid Måndagen den 12 september 2016 kl.18:00 - 21:25

Sammanträdesplats UPM, Jakobstad

Beslutande:

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

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 - kl. 19:50
Stenbäck, Mats
Brännkärr, Malin
Bjon, Inger
Kjellman, Pamela

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

Paragrafer: 165-173 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 14 september 2016

Elisabeth Hagström Susanne Hongell

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 20 september 2016

Inger Bjon, förvaltningschef



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

7.9.2016

Sida

11/249

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 20 september 2016
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 12 september 2016, kl. 18:00
OBS! Samling kl. 16:00 vid UPM, Jakobstad. Ingång från Larsmo-
vägen 149 och anmälning vid Östra porten (nr 1 på kartan)

Sammanträdesplats UPM-Kymmene i Jakobstad

Ärendets
nummer

Ärende

165 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
166 §. PROTOKOLLJUSTERARE
167 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
168 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
169 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Förslag till kommunsty-

relsens uppgiftsområde
170 §. FÖRTROENDEVALDA Förlängning av de förtroendevaldas mandattid till

31.5.2017
171 §. PLANER Karl-Johan och Markus Stenborgs anhållan om flytt

av byggrätt vid Stora Seljes
172 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
173 §. ÖVRIGA ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
12.9.2016

Sida
11/250

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

20.9.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

165 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 7.9.2016 och tillställts samtliga medlemmar av kom-
munstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

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



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
12.9.2016
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11/251

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

20.9.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

166 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Susanne Hongell att justera protokollet den
14 september 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
12.9.2016
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11/252

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

20.9.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

167 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Vid behandlingen av paragrafen anmälde ordföranden och t.f. kommundirektören att antalet
delgivningsärenden blir flera än de som finns på föredragningslistan

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
______________
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
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11/253

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende
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Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

168 §. 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:

- svenska skolsektionen, 18.8.2016

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________
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Dnr: KST 103/2016

169 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Förslag till kommunstyrelsens
uppgiftsområde

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige har 16.6.2016 § 41 fastställt ramar för kommunens driftsbudget 2017.
Kommunstyrelsen tilldelades ett nettoutgiftsanslag på 1 236 455 €, varav utgifterna var be-
räknade till 1 500 875 € och inkomsterna till 264 420 €. Inbördes fördelningen mellan utgif-
terna och inkomsterna kan ändras under förutsättning att nettoutgiftsanslaget förblir oföränd-
rat.

Kommunens budgeterade resultat för innevarande år är svagt positivt, men resultatet i ramen
för år 2017 är negativt. I ramarna som fullmäktige gav för år 2017 ingår ingen löneförhöjning
och även övriga anslag är beräknade på ungefär samma nivå som för innevarande år. Se-
mesterpenningen skärs ned 30 % under 2017 i enlighet med konkurrenskraftsavtalet.

Kommunstyrelsen godkände 20.6.2016 § 142 direktiven och beräkningsgrunderna för uppgö-
randet av nämndernas budgeter och ekonomiplaner. För planeåren 2018 och 2019 beräknas
ingen förhöjning av driftskostnaderna och direktiven uppmanade till sparsamhet som tidigare.
Förslaget för kommunstyrelsens uppgiftsområden som framläggs ligger över given ram.
Betalningsandelarna till samkommunerna och kommunens andel i beskattningskostnaderna
är okända. Stipendierna åt studerande har beräknats fortsätta. Kommunstyrelsen bör besluta
om stipendiet ska fortsätta under år 2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för år 2017 gällande kommunstyrelsens uppgiftsom-
råde.

Kommunstyrelsen besluter att stipendier för studerande fortsätter år 2017.

Ärendet ajournerades och behandlades efter § 172.

Elisabeth Hagström föreslog att kommunstyrelsen sätter in 7 500€ i anslag för kommundels-
verksamhet delat på tre kommundelar. Förslaget understöddes av Anders Forsberg och
Hans Sandström. Förslaget innebär samtidigt att anslaget för övriga understöd till sam-
manslutningar minskas med 5 000€. Efter diskussion omfattades förslaget av hela styrelsen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna budgeten för år 2017 gällande kommunstyrelsens
uppgiftsområde med tillägget att 7 500€ sätts in i budgeten som anslag för kommun-
delsverksamhet delat på tre kommundelar och anslaget för övriga understöd till sam-
manslutningar minskas med 5 000€.

Kommunstyrelsen beslöt att stipendier för studerande fortsätter år 2017.
___________
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Dnr: KST 102/2016

170 §. FÖRTROENDEVALDA Förlängning av de förtroendevaldas mandattid till 31.5.2017

Förvaltningschefen:

Den nya kommunallagen ändrar tidpunkten för kommunalvalet från oktober 2016 till april
2017. Detta innebär att fullmäktiges mandattid inleds vid ingången av juni 2017. Ändringen i
vallagen innebär att kommunalvalet förrättas i april 2017 (9.4) och fullmäktiges mandattid
inleds enligt 15 § 1 mom. i kommunallagen 1.6.2017.

Vid senaste kommunalval, som förrättades i oktober 2012, valdes förtroendevalda till ut-
gången av år 2016. På grund av att tidpunkten för kommunalvalet har ändrats har mandatti-
den för det fullmäktige som valdes i valet 2012 förlängts till utgången av maj 2017, d.v.s. till
31.5.2017. Det innebär även, att mandattiden också för förtroendevalda i andra kommunala
organ, såsom kommunstyrelse, kommittéer och arbetsgrupper förlängs till slutet av maj 2017
eller tills nya förtroendevalda har valts till organen på fullmäktiges sammanträde i juni 2017.

Mandattiden för de fullmäktigeledamöter som valdes i kommunalvalet 2012 och övriga för-
trodendevalda som utsetts efter valet skulle normalt ta slut vid utgången av år 2016. I prakti-
ken har de förtroendevalda förbundit sig att sköta uppdraget tills dess. Därför föreskrivs det i
övergångsbestämmelserna om att de förtroendevalda har rätt att lämna sitt uppdrag vid ut-
gången av den lagenliga mandattiden, d.v.s. vid utgången av år 2016, utan att lämna något
särskilt skäl.

Om en fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald lämnar sitt uppdrag vid utgången av
2016 kallas en ersättare istället för fullmäktigeledamoten för återståendemandattiden och
istället för en annan förtroendevald som lämnar sitt uppdrag väljs en ny förtroendevald. En
fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald i kommunen som lämnar sitt uppdrag skall
anmäla det skriftligen till fullmäktige eller det organ som har utsett den förtroendevalda. Av-
gångsbeskedet skall lämnas in senast 30.11.2016 genom ett fritt formulerat meddelande.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar:
att på basis av ovannämnda ändringar i vallagen kan en fullmäktigeledamot eller annan för-
troendevald lämna sitt förtroendeuppdrag vid utgången av den lagenliga mandattiden, d.v.s.
vid utgången av 2016.

att förtroendevalda som inte vill fortsätta med sitt förtroendeuppdrag till slutet av maj 2017
ska anmäla detta skriftligen senast 30.11.2016 till fullmäktige eller det organ som har utsett
den förtroendevalda och som beslutar om beviljande av befrielse från förtroendeuppdraget.

att ärendet delges fullmäktige för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 104/2016

171 §. PLANER Karl-Johan och Markus Stenborgs anhållan om flytt av byggrätt vid
Stora Seljes

Planläggaren:
Karl-Johan och Markus Stenborg anhåller om att en strandbyggrätt, som finns inritad på lä-
genheten Salo RNr 10:34 vid Stora Seljes i Nedervetil, flyttas lite längre söderut på samma
lägenhet. Byggrätten finns inritad på Nedervetil sjöars strandgeneralplan, som blev fastställd
den 12.6.2003. Byggrätten skulle flyttas ca 280m söderut för att komma längre bort från Sel-
jes semesterby. I naturinventeringen finns inget speciellt omnämnt vid den tilltänkta platsen,
bara vanlig skogsmark.
Karta av strandgeneralplanen bifogas som Bilaga 2/172 § av 12.9.2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen ger tekniska kansliet i uppdrag att påbörja en ändring av strandgeneral-
planen för Nedervetilsjöarna där målet är att flytta en byggrätt inom samma lägenhet Salo
RNr 10:34 vid Stora Seljes.
Sökanden av ändringen, Karl-Johan och Markus Stenborg, står för alla planeringskostnader
samt kungörelsekostnaderna.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________
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172 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 18.8.2016
- Mellersta Österbottens förbund, styrelsen, 22.8.2016
- Optima, samkommunstyrelsen, 23.8.2016
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 24.8.2016
- Solrosens daghem, arbetsplatsmöte nr 9, 24.8.2016
- Kiuru, samkommunen för specialsjukvård och primärvård i Mellersta Österbotten,

styrelsen, 30.8.2016

b) Trafik- och kommunikationsminister Anne Berners svar på en skrivelse 23.6.2016 om
flygtrafiken vid Karleby-Jakobstad flygplats.

c) Stefan Högnabba presenterade bokföringsrapporten från Social- och hälsovårds-
nämnden, svenska sektionens möte.

d) Österbottens förbund; inrättande av sakkunniggrupper och utnämnande av medlem-
mar till dessa.

e) Kårkulla samkommun; tillgången till specialomsorg för svenskspråkiga personer med
utvecklingsstörning samt deras språkliga rättigheter i SOTE-reformen.

f) Novembermånads fullmäktigemöte flyttas från 10 november till 7 november på grund
av att SOTE-utlåtandet skall inlämnas senast 9 november 2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________
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173 §. 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:165-170 och 172-173

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: 171

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: 171

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.


