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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 24 maj 2016
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag den 16 maj 2016, kl. 18:00
Samling vid hälsostationen i Nedervetil kl. 17:30 (observera tiden!)

Sammanträdesplats Servicehuset i Nedervetil

Ärendets
nummer

Ärende

106 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
107 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
108 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
109 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
110 §. BOKSLUT 2015 Komplettering av bokslutet
111 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmän-

nyttiga fond
112 §. FASTIGHETER Byggande av Nedervetil hälsostation (Nedervetil Soite Center)
113 §. BIDRAG Musikcafé After Eight rf:s ansökan om bidrag för uppsö-

kande ungdomsarbete
114 §. SAMKOMMUNER Val av medlemmar till samkommunsfullmäktige för

Mellersta Österbottens samkommun för social- och
hälsovården, Soite

115 §. UTLÅTANDE Regeringens propositionsutkast till Riksdagen om ändring
av Lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

116 § TOMTER Försäljning av radhustomt vid Idrottsvägen, Kronoby centrum.
117 §. TURISM Utse näringslivets representant till Concordias styrgrupp för

utvecklande av turism
118 §. KURSER Utse deltagare till Kommunmarknaden 2016
119 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
120 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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106 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 11.5.2016 och tillställts samtliga medlem-
mar av kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Sammanträdet förklarades lagligen sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
__________________
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

107 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Anders Forsberg och Elisabeth Hagström att justera protokollet den
18 maj 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt välja Susanne Hongell och Elisabeth Hagström till protokoll-
justerare.
__________________
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108 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Styrelsens ordförande meddelade om ännu ett ärende under 119 § Delgivningsärenden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
___________________
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109 §. 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, 12.4.2016
- tekniska nämnden, 20.4.2016

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 42/2016

110 §. BOKSLUT 2015 Komplettering av bokslutet

Ekonomichefen:

Kommunstyrelsen godkände och undertecknade bokslutet 2015 21.3.2016 § 57. Eftersom en
del av noterna samt koncernuppgifter saknades i detta skede har bokslutet sedermera fär-
digställts. Efter bokslutets genomgång med revisorerna ges nu de kompletterade bokslutssi-
dorna kommunstyrelsen för kännedom, Bilaga 1/110 § av 16.5.2016. I bilagan finns också
kommunens totala externa resultaträkning, vilken saknades i den godkända bokslutsboken.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar de kompletterade bokslutssidorna för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 25/2016

111 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond

Kst 29.2.2016 § 37:
Ekonomichefen:

Avkastningen från Kronoby kommuns allmännyttiga fond för år 2015 uppgår till 2 317,77 €.
Beloppet bildas genom dividender på aktier i Kesko Oyj och i Nordea Bank FDR samt av
räntan på den del som kommunen disponerat över.
Enligt fondens stadgar ges 25 % av avkastningen eller 579,44 € till Folkhälsans lokalavdelning i Kro-
noby, 25 % eller 579,44 € till Kronoby folkhögskola som stipendier till flickor enligt
gällande stadgar och resten eller 1 158,89 € för yrkesutbildning. Till elever från Terjärv kommundel
utdelas av totalbeloppet 24 % eller 556,27 €, 13 % eller 301,31 € åt elever från Nedervetil kommundel
och 13 % eller 301,31 € åt elever från Kronoby kommundel. Den del av
avkastningen som utdelas för yrkesutbildning brukar utannonseras att sökas.

Eftersom inga ansökningar om stipendier för yrkesutbildning inkom 2015 beslöt styrelsen 4.5.2015 §
115 att anslaget om 1 193,15 € för detta ändamål överförs till 2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen utdelar 579,44 € till Folkhälsans lokalavdelning i Kronoby, 579,44 € till Kronoby
folkhögskola som stipendier åt flickor. Återstående stipendiemedel om totalt 2 352,04 € anslås att
sökas för yrkesutbildning med en kort annons på anslagstavlan och Kronoby kommuns webbplats.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.

_________________

Kst 16.5:
Inom den förlängda ansökningstiden har 19 ansökningar från studeranden inom yrkesutbild-
ning hemmahörande i Kronoby kommun inkommit, varav 11 från Kronoby kommundel, tre
från Nedervetil kommundel och fem från Terjärv kommundel, Bilaga 1/ 111 § av 16.5.2016.
Ytterligare en sökande studerar på yrkeshögskola och är således inte berättigad till stipendi-
um ur den allmännyttiga fonden.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar stipendier ur allmännyttiga fonden, 55,59 € vardera till 11 stude-
rande från Kronoby kommundel, 203,84 € vardera till tre studerande från Nedervetil kom-
mundel och 225,80 € vardera till fem studerande från Terjärv kommundel.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 55/2016

112 §. FASTIGHETER Byggande av Nedervetil hälsostation (Nedervetil Soite Center)

Dnr: KST 55/2016

Tekn. chefen
Kommunstyrelsen har den 4.5.2015 § 117/2015 gett ett utlåtande angående planeringsgruppens och
svenska sektionens utlåtande rapport gällande Nedervetil Hälsostation och dess fortsatta planering.
Kommunstyrelsen beslöt i sitt utlåtande att man understöder planeringsgruppens förslag samt stöder
svenska sektionens förslag, att Alternativ B såväl på kort som
lång sikt bäst säkrar servicebehovet i Nedervetil och att det innebär att nuvarande hälsostation rives
och att en ny hälsostation alternativt nya utrymmen på ca 300 m2 ersätter den rivna hälsostationen.
Kommunstyrelsen meddelade att man har beredskap att inta budgetanslag för att förverkliga fastig-
hetsbeståndet enligt Alternativ B samt att den slutliga placeringen och storleken på hälsostationen
bereds i den av Kronoby kommun tillsatta planeringsgruppen.

Kommunfullmäktige har i sin investeringsbudget fastställt för 2016 en summa på 330 000 € och i eko-
nomiplanen för 2017 en summa på 500 000 € för byggande av Nedervetil hälsostation.

Under budgetbehandlingarna kom det fram en önskan om att arbetsgruppen skulle utreda möjligheten
att få en utomstående aktör som skulle bygga ett större komplex som skulle omfatta även andra ut-
rymmen förutom hälsostationen, vilket skulle ge ett lyft för Nedervetil centrum. Kommunen skulle i så
fall endast hyra utrymmen för sina egna behov men inte äga fastigheten.

Arbetsgruppen har utrett möjligheterna att få en utomstående aktör att åta sig uppgiften att bygga
utrymmen som kommunen kunde hyra. Man har varit i kontakt med tre olika aktörer men man fick in
en offert och planering av bara en aktör som visade sig vara intresserad att förverkliga ett projekt in-
nehållande en hälsostation samt utrymme för ett apotek och utrymmen för fysioverksamhet men inga
bostäder.

Arbetsgruppen behandlade förslaget på sitt möte den 25.2, där man hade planerat in en hälsostation
enligt alternativ B samt utrymmen för hemvården, totalt 284 m2. I offerten hade man erbjudit sig att
bygga en hälsostation för en hyresnivå om 17,50 €/m2, moms 0 % per månad. I hyran skulle då ingå
värme, vatten samt gårdskarlsarbeten. Hyresavtalstiden borde vara minst 15 år. Tomten önskas då
också inköpas till ett självkostnadspris samt att kommunalteknik ingår.

Arbetsgruppen tog ställning till förslaget på sitt möte den 25.2 där man konstaterade att hyresnivån var
för hög och att Karleby stad inte i detta skede kan ge hyresgarantier för 15 år. Arbetsgruppen beslöt
att man går vidare med planeringen att bygga enbart en hälsostation i kommunens regi. Social och
hälsodirektören meddelade också att man inom den nya Soite organisationen har i sina stadgar, att
man i första hand hyr av kommuner.

Tekniska chefen var den 6.4 och presenterade alternativen kring Nedervetil hälsostation för social och
hälsonämnden i Karleby. Från nämnden framhöll man att det är Kronobys sak att bestämma var man
bygger samt storleken på fastigheten och att man i detta skede kan ge ett föravtal på hyrestiden för
högst 5 år om Kronoby är medlem i Soite.
Arbetsgruppen har tagit fram 7 olika tomtalternativ till placering av en ny hälsostation, både kommu-
nalägda samt privata tomter.

Alt 1. Nuvarande plats;
 + bekant läge för hälsostationen
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 + gamla anslutningar för vatten, avlopp, el, fiber och fjärvärme kan användas
 - trång tomt som begränsar användningen och en ev. förstoring för daghem-

met

Alt 2. Kommunens industriområde
 + centralt läge och tillräckligt stor tomt
 + vatten, avlopp och fiber finns draget till området, ej anslutningar erlagda
 - kräver en planeändring för förverkligande, tar ca 6 mån om ej besvär

Alt 3. Privat tomt , K-E Gåslund
 + centralt läge
 - relativt dyr att köpa
 - kräver en planeändring, tar ca 6 mån om ej besvär

Alt 4. Privat tomt , H Slotte
 + centralt läge
 - tomten lite för smal och sluttande intill Pelostrandvägen
 - ej lämplig som hälsostations tomt

Alt 5. Servicehus tomten
 + hemvården kunde placeras in i det gamla servicehuset
 + all social och hälsovårdsservice på samma ställe
 + många pensionärer bor i närområdet
 + möjlighet att utnyttja befintliga anslutningar även fjärrvärme.
 - tomten lite trång samt begränsar utvidgning av daghemmets lekpark
 - elledningar och transformator måste flyttas.

Alt 6 Kommunens tomt (åkermark) i planen YI område / för allmänna byggnader
 + tomten går genast att börja bygga på och tillräckligt stor
 + nära till fjärrvärmecentralen
 - läget bakom fliscentralen ute på en öppen åker inte så tilltalande
 - synergieffekten med att ha allt på ett ställe försvinner

Alt 7 RBA;s fastighet

RBA har med en skrivelse till styrelsen meddelat intresse om att hyra utrymmen som
hälsostationen behöver i deras fastighet.

 + läget är centralt med apoteket i samma fastighet
 - utrymmen kräver en omfattande sanering
 - hyresnivån okänd
 - ingen garanti för att Soite hyr utrymmen av privata

För att komma vidare med planering samt komma igång med byggande av en hälsostation i höst bor-
de man i första hand bestämma platsen för hälsostationen samt diskutera vilka funktioner man tror det
kommer att finnas behov av i framtiden och som det nya Soteområdet kommer att hyra av kommunen.
Målet bör vara att ha högklassiga utrymmen, som under en lång tid kan ge bra närservice åt nederve-
tilborna, samtidigt som de byggs så effektivt som möjligt.

T.F. KD:S FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och ger vägkost gällande placering och utrymmen för att under-
lätta den fortsatta planeringen,
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Kommunstyrelsen beslutar att hålla sitt nästa möte i Nedervetil och bekantar sig med nuvarande ut-
rymmen i början av mötet.

BESLUT:
Beslut enligt förslaget plus att kommunstyrelsen diskuterade Alt 5 som ett möjligt alternativ.
___________________

Stefan Högnabba anmälde jäv och lämnade rummet under behandlingen av denna paragraf.

___________________

KST 16.5.2016

Tekn. chefen

Kommunstyrelsen diskuterade Nedervetil servicecenter på sitt möte den 25.4.2016. Kom-
munstyrelsen gav vägkost gällande placeringen, beslöt att nästa möte hålls i Nedervetil samt
diskuterade alternativ 5 skulle vara ett möjligt alternativ för placeringen av Nedervetil Hälso-
station, dvs. en tillbyggnad av nuvarande Nedervetil servicehus.

Arbetsgruppen för planeringen av Nedervetil Hälsostation samlades till möte den 10:e maj
och diskuterade de två skissförslag som tekniska chefen hade planerat. Kommundirektören
deltog i mötet utöver arbetsgruppens medlemmar. Arbetsgruppen föreslår att planeringen
fortsätter utgående från alternativ 1 vilket innebär en tillbyggnad på ca 200 m2 vid södra ga-
veln av servicehuset. Storleken på tillbyggnaden samt vilka funktioner som bör finnas disku-
terades också och här poängterade arbetsgruppen att man vid byggandet bör åstadkomma
en effektiv användning av utrymmena så att man inte skapar utrymmen som står tomma flera
dagar i veckan.

Kommundirektören och tekniska chefen träffar personalen den 13:e maj för att diskutera
skisserna. Arbetsgruppen understödde varmt att ett möte med personalen hålls, där perso-
nalen har möjlighet att ge sina synpunkter på rumsdisponeringen och den fortsatta plane-
ringen.

Arbetsgruppen diskuterade också den eventuella byggstarten för projektet. Projektet kan inte
starta innan den nya avdelningen av Solrosens daghem är klar i oktober och en del av dag-
hemmet flyttar ut ur de tillfälliga utrymmena i nuvarande servicehus. Arbetsgruppen ansåg
att det om möjligt, skulle vara att föredra att grundningsarbetena skulle inledas i månadsskif-
tet oktober/november 2016 för att projektet skulle färdigställas under sommaren 2017.

För att komma vidare med planering samt komma igång med byggandet av en hälsostation i
höst borde man i första hand slå fast platsen för hälsostationen samt diskutera vilka funktio-
ner och utrymmen det finns behov av i framtiden. Utrymmena byggs av kommunen och hyrs
av Soite. Målet bör vara att ha högklassiga utrymmen, som under en lång tid kan ge bra när-
service åt nedervetilborna, samtidigt som de byggs så effektivt som möjligt.

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen besluter att planeringen fortsätter med mål att Nedervetil hälsostation
byggs i samband med nuvarande servicecenter.
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Kommunstyrelsen besluter att förhandla med Karleby stad om ett föravtal om hyrande av
utrymmena för minst fem år.

Kommunstyrelsen beslutar att byggandet inleds senast våren 2017 men om möjligt redan
2016.

Kommunstyrelsen ger vägkost gällande skisserna och konstaterar att arbetsgruppen för pla-
neringen av Nedervetil Hälsostation håller i ledningen av det fortsatta praktiska arbetet under
byggandet.

Under mötet presenterade tekniska chefen förslag till byggnadsritningar, vilka kommunstyrel-
sen kunde diskutera och ta ställning till.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att godkänna t.f. kommundirektörens tre första beslutsför-
slag enhälligt.

Kommunstyrelsen beslöt dessutom, att tekniska chefen arbetar vidare med byggnads-
ritningar enl. Bilaga 1/112 § av 16.5.2016 och ritar in ett arkiv. Kommunstyrelsen kon-
staterade att arbetsgruppen för Nedervetil Hälsostation håller i ledningen av det fort-
satta praktiska arbetet under byggandet.
________________
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Dnr: KST 59/2016

113 §. BIDRAG Musikcafé After Eight rf:s ansökan om bidrag för uppsökande ung-
domsarbete

Förvaltningschefen:

Föreningen Musikcafé After Eight anhåller om understöd för uppsökande verksamhet Ja-
kobstadsregionen åren 2016-2017.

Målgruppen för verksamheten är Jakobstadsregionens ungdomar i åldern 15 - 28, vilka riske-
rar att hamna utanför samhällets tjänster och sociala gemenskap. De grupper som betonas i
regionen är personer som slutar grundskolan och inte söker sig till andra stadiets studier, de
som är i risk att avbryta andra stadiets utbildning och ungdomar som inte självständigt når
tjänster de är i behov av. En viktig enskild målgrupp är också de som befrias eller själv av-
bryter värnplikt eller civiltjänstgöring.

Målsättningen med det uppsökande ungdomsarbetet är att nå unga som är i behov av stöd
och att hjälpa dem att anlita tjänster och annat stöd som främjar deras växande och själv-
ständighetsprocess. Tjänsten ska också främja de ungas möjligheter till utbildning och inträ-
de på arbetsmarknaden.

Under år 2015 handleddes 195 ungdomar (138 nya) varav 10 från Kronoby. De övriga var
126 från Jakobstad, 12 från Larsmo, 25 från Pedersöre, 15 från Nykarleby och 7 från någon
annan hemkommun. Ungdomarna har handletts vidare till arbets- och näringsbyråns tjänster,
arbete eller någon form av social- och/eller sjukvård.

För det uppsökande ungdomsarbetet budgeteras 129 883,80 för inkommande verksamhets-
år. Verksamheten finansieras av stöd från undervisningsministeriet (2/3). Resten av budget-
medlen anhålles om från kommunerna Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykar-
leby. För verksamhetsåret 2016-2017 anhålles från Kronoby om 5 922,99 €, d.v.s. drygt 573
€ mer än senaste år.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar Musikcafé After Eight rf det äskade bidraget 5 922,99 för uppsö-
kande ungdomsarbete för året augusti 2016 - juli 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 61/2016

114 §. SAMKOMMUNER Val av medlemmar till samkommunsfullmäktige för Mellersta Ös-
terbottens samkommun för social- och hälsovården, Soite

Förvaltningschefen:

Mellersta Österbottens samkommunen för social- och hälsovård, Soite, inleder sin verksam-
het 1.1.2017. Samkommunens uppgift är att på sina medlemskommuners vägnar ordna om-
fattande social- och hälsovårdstjänster för invånarna inom sitt område.

Samkommunen samlar de av kommunerna utvalda medlemmarna till ett inledande sam-
kommunsfullmäktigemöte 13.6.2016. Samkommunens administration önskar få namnen på
de av Kronoby utvalda medlemmarna snarast möjligt för utsändande av föredragningslistan

Enligt grundavtalet väljer kommunerna en representant till samkommunsfullmäktige per på-
börjat tre och ett halvt tusen (3 500) invånare enligt situationen året före valet. Detta innebär
att Kronoby väljer två representanter. För varje samkommunsfullmäktigemedlem väjs också
en personlig ersättare.

Samkommunen följer mandatperioden för kommunalval, vilket innebär, att mandatet, som
börjar 1.6.2016 utgår 31 maj 2017

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige väljer två representanter och två personliga ersättare

för dessa till fullmäktige för Mellersta Österbottens samkommun för social- och
hälsovården, Soite.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 62/2016

115 §. UTLÅTANDE Regeringens propositionsutkast till Riksdagen om ändring av
Lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Förvaltningschefen:

Utlåtande gällande regeringens propositionsutkast till riksdagen om ändring av Lagen om
samservice inom den offentliga sektorn kan ges av vem som helst men finansministeriet har
anhållit om bl.a. kommunernas utlåtande. Utlåtandet önskas via elektronisk utlåtandetjänst
och sker via registrering. Utlåtandet avges under respektive mellanrubrik.

Propositionens syfte är att främja tillgången till kundservice på lika villkor i hela landet och att
förbättra effektiviteten i myndigheternas verksamhet. Tanken är att modernisera och stödja
den digitala utvecklingen och att kostnadseffektivt upprätthålla ett adekvat nätverk av servi-
cepunkter. Det föreslås vidare, att uppdragsgivarnas skyldighet att introducera och utbilda
servicerådgivare och att ge dem expertstöd skärps.

Samservice inom den offentliga förvaltningen berör i allra högsta grad invånarna (d.v.s. att
man har nära till statlig lokal eller regional service). Att koncentrera servicen för långt bort
från medborgarna till exempelvis landskapscentra skapar ojämlikhet mellan invånarna. Den
språkliga servicen är A och O för båda språkgrupperna. Närheten till exempelvis myndighe-
ter, skatte- och TE-byråer får inte äventyras. Ju längre avståndet är, desto större är risken att
invånarna blir utan service, framförallt för personer som inte är bilburna. Digitalisering är bra
och kan i sin helhet genomföras efter cirka tjugo år. Digitaliseringen tar dock inte bort beho-
vet av personlig service, eftersom många personer i alla åldrar har kognitiva problem eller
ekonomi som inte tillåter anskaffning av digitala hjälpmedel. Förfarandet med servicebilar
som trafikerar vissa rutter samt tidbokade hembesök kan i någon mån underlätta uträttande
av ärenden elektroniskt, men detta hjälper inte de bl.a. äldre människor och människor med
funktionsnedsättning, som inte ens äger bankkort eller bankkoder, Ett dylikt system skapar
en större otrygghet, risk för svindel och ojämlikhet i samhället, vilket påpekas av äldre invå-
nare.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avger ovanstående utlåtande som sitt eget och överför ärendet till allmän-
na avdelningen för vidarebefordran till finansministeriet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

________________

Paragrafen konstaterades omedelbart justerad.
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Dnr: KST 18/2016

116 §. TOMTER Försäljning av radhustomt vid Idrottsvägen, Kronoby centrum.

Planläggaren:

Efter att kommunen köpt radhustomten inkom flera frågor om att få köpa tomten. Då det
fanns flera spekulanter beslöts att sätta tomten till försäljning genom en annons i tidningarna
Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa 19.4.2016. På samma gång gjordes en grundun-
dersökning av tomten och där konstateras att grundningsförhållanden är bra för tomten. Tre
stycken anbud inlämnades och de presenteras i öppningsprotokollet, Bilaga 1/116 § av
16.5.2016.

I anbudsförfrågan fanns vissa villkor som anbudsgivarna hade att beakta.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen säljer en radhustomt på ca 5 200 m2 bestående av fastigheten Wikman I
RNr 13:162, fast.bet: 288-406-13-162, åt Sievitalo Oy för en summa av 35 000 euro, i enlig-
het med bifogat öppningsprotokoll och nedan uppräknade villkor.

Villkor för köpet:
- Sievitalo Oy betalar en reserveringsavgift på 10% av köpesumman genast åt kommunen

efter att kommunstyrelsen har godkänt anbudet.
- Sievitalo Oy får då reservera tomten under ett års tid, till 31.5.2017 och under den tiden bör

köparen uppgöra ritningar och ansöka om bygglov.
- När Sievitalo Oy har erhållit bygglov uppgörs slutligt köpebrev, där reserveringsavgiften är

som handpenning till köpesumman.
- Ifall Sievitalo Oy inte har ansökt om bygglov inom ett år förfaller köpet och reserveringsav-

giften återbetalas inte.
- Sievitalo Oy förbinder sig att påbörja byggandet inom två år från att bygglovet vunnit laga

kraft.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 63/2016

117 §. TURISM Utse näringslivets representant till Concordias styrgrupp för utveck-
lande av turism

Förvaltningschefen:

Utvecklingsbolaget Concordia har för avsikt att grunda en styrgrupp för utvecklande av tu-
rismen, där varje kommun har sin egen representant. Därtill utses ytterligare en representant
per kommun, vilken beaktar företagarnas behov. Styrgruppen inleder sin verksamhet i maj
2016.

Avsikten med styrgruppen är att utveckla en organisationsmodell för resebranschen och att
skapa nya banor för framtida utveckling.

Till teamet hör redan:
Jakobstad/Milla Kallioinen + företagarrepresentant Annika Mylläri,
Nykarleby/Tomas Knuts,
Pedersöre/Katta Svenfelt,
Larsmo/Gun Kapténs + företagarrepresentant Anders Högberg,
Kronoby/Malin Brännkärr,
samt Katja Norrgård och Kennet Svanbäck, vilka representerar utvecklingsbolaget Concordia
och researrangörssidan

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser Malin Brännkärr till kommunens representant och Carola Wiik som
kommunens företagarrepresentant till Concordias styrgrupp för utvecklande av turism.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 64/2016

118 §. KURSER Utse deltagare till Kommunmarknaden 2016

Förvaltningschefen:

Den årligt återkommande Kommunmarknaden hålls detta år 14-15.9 vid Kommunernas hus i
Helsingfors. Den är ett stort evenemang där kommunala förtroendevalda och tjänstemän
strålar samman, lär sig om aktuella ärenden och av varandra samt knyter kontakter för kom-
mande behov.

Maritta Mäkelä är Kommunförbundets marknadsföringsdirektör. Hon säger bl.a.: "År 2016
kommer man utan tvivel att minnas som ett år av förändringar för kommunfältet. Historiskt
stora projekt är på gång och kommunstrukturen håller på att stöpas om. Därmed finns det
skäl att förvänta sig att diskussionen går het också på Kommunmarknaden och att seminari-
erna lockar besökare".

Programmet är finskspråkigt men med många svenska inslag. Alla program är ännu inte
fastslagna i detalj, men man kan bl.a. delta i korta föreläsningar gällande en- eller tvåspråki-
ga lösningar i skolan, produktionsmätare, aktuellt inom kommunalekonomi och finansiering,
möjligheternas dokument - den nya förvaltningsstadgan och paneldiskussion om vård- och
landskapsreformen.

Från Kronoby har tidigare ofta deltagit 2-3 tjänstemän men även förtroendevalda drar stor
nytta av evenemanget. För att kunna dra ekonomisk nytta av tidig biljettbokning borde an-
mälning göras snarast möjligt.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser 1-2 förtroendevalda att förutom tjänstemännen delta i årets Kom-
munmarknad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Elisabeth Hagström att förutom ev. tjänstemän delta i årets
Kommunmarknad.
_________________
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119 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnde möten har tillställt styrelsen:

- marknadsföringsgruppen, 7.3.2016
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 15.3.2016
- skolcentrum, arbetsplatsmöte nr 25, 30.3.2016
- Optima samkommunstyrelsen, 4.4.2016
- Byggnadskommitté för tillbyggnad av Solrosens daghem, 6.4.2016
- SOTE, politiska ledningsgruppen, Vasa, 15.4.2016
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 19.4.2016
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 20.4.2016
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 21.4.2016
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 21.4.2016
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, fullmäktige 21.4.2016
- Optima samkommunstyrelsen, 21.4.2016
- Byggnadskommitté för tillbyggnad av Solrosens daghem, 21.4.2016
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, styrelsen,

25.4.2016
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 25.4.2016
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 4.5.2016
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 9.5.2016

b) Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion har 19.4.2016 besvarat skrivelse av
äldre rådet i Kronoby gällande bäddavdelningen i Terjärv

c) Marknadsföringsgruppen uppdaterade på sitt möte 7.3.2016 kommunens marknadsfö-
ringsplan och beslöt överföra den till kommunstyrelsen för kännedom.

d) Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. Information om treårigt projekt i kommu-
nerna, Pedersöre, Larsmo, Karleby, Kannus och Kronoby angående stöd av närståen-
devårdare som samtidigt sköter både en nära anhörig och ett annat arbete. Inga kost-
nader för kommunerna men dessa förbinder sig att ställa utrymmen till förfogande vid
samlingar och informationstillfällen.

e) Vaasan yliopistos anhållan om finansiering

f) Kommunstyrelsen ordföranden har deltagit i Kvarkenrådets årsmöte i Örnsköldsvik
9.5.2016.

g) Före mötet bekantade sig kommunstyrelsen med nuvarande hälsostation i Nedervetil.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________
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120 §. 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: 106-110, 114, 115, 119, 120

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: 111, 112, 113, 116, 117, 118

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: 111, 112, 113, 116, 117, 118

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, 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.


