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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 13 februari 2017, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

19 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
20 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
21 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
22 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
23 §. BUDGET 2017 Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan
24 §. BUDGET 2017 Tilläggsanslag för projekt gällande uppdatering av

fastighets- och fastighetsskatteregister
25 §. LÅN Upptagande av budgetlån 2017
26 §. BUDGET 2017 Anslag för firande av veterandagen
27 §. BIDRAG Anhållan av Jakobstads Sinfonietta
28 §. VÄGAR Anläggning av gång- och cykelväg; vägplan för

Flygfältsvägen, landsväg 748
29 §. PLANER Revidering och utvidgning av Nedervetil detaljplan,

planeförslag till påseende
30 §. MARKOMRÅDE IK Myrans skrivelse; införskaffande av markområde för

fullstor fotbollsplan
31 §. FASTIGHETER Försäljning av Meiker affärs- och bostadsfastighet
32 §. BOLAGSSTÄMMOR Val av kommunens representanter 2017
33 §. BOLAGSSTÄMMOR Direktiv för kommunens representanter
34 §. NÄMNDER Val av ersättare i direktionen för familjerådgivningen i

Jakobstadsregionen 2017-2018
35 §. UTLÅTANDE Österbottens tingsrätts anhållan; nämndemännens

antal från 1.6.2017
36 §. BILDNINGSVÄSENDET Utvärdering av avtalet för

Jakobstadsregionens gymnasienämnd
37 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Carl-Johan Enroth m.fl.:s yrkande:

sammankallande av kommun fullmäktige för ny
behandling av landskapstillhörighet

38 §. INITIATIV Genomgång av initiativ väckta i styrelsen 2016 samt
tidigare obesvarade initiativ

39 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och invånarinitiativ
väckta 2016 samt tidigare obesvarade motioner

40 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
41 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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19 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 8.2.2017 och tillställts samtliga medlemmar av kom-
munstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Viceordföranden, som fungerade som mötesordförande, konstaterade sammanträdet
lagligen sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
_____________
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20 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Susanne Hongell och Hans Sandström att justera protokollet onsda-
gen den 15 februari 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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21 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommundirektören drog tillbaka § 35 och aviserade tilläggsärenden under delgivningar.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form med beak-
tande av kommundirektörens ändringar.
__________
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22 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Förvaltningschefen:

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

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

Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts kommunstyrelsen:
- tekniska nämnden, 18.1.2017
- svenska skolsektionen, 2.2.2017
- bildningsnämnden, 2.2.2017
- Nedervetil kommundelsnämnd, 17.11.2016

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 3/2017

23 §. BUDGET 2017 Godkänna kommunstyrelsens dispositionsplan

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige godkände 8.12.2016 § 65 kommunens budget för år 2017, i vilken kom-
munstyrelsen för uppgiftsområdet Allmän administration och näringsliv tilldelades ett nettout-
giftsanslag på 1 290 365 €. Dispositionsplanen för dessa uppgiftsområden har uppgjorts en-
ligt tidigare principer. Huvudregeln för driftsbudgetens bindning gentemot kommunfullmäktige
är netto på nämndnivå. Detta innebär att nämnderna, liksom också kommunstyrelsen, 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 13.2.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner 2017 års dispositionsplan för uppgiftsområdet Allmän administ-
ration och näringsliv.

Anders Forsberg föreslår att styrelsen sätter in 4000 € under momentet för understödsan-
nonsering: 2000 € för Kronoby Ishall och 2000 € för Terjärv Ishall. Föreslår att styrelsen tar
bort 2000 € från 2102 kommittéer och 2000 € från 2202, marknadsföringsgruppen. Göran
Strandvall understöder förslaget.

Ordföranden konstaterade att det föreligger två förslag och att omröstning bör företas genom
namnupprop. Den som röstar för t.f. kommundirektörens förslag röstar "ja" och den som rös-
tar för Forsbergs förslag röstar "nej". Rösterna föll 6 ja-röster (Dalvik, Dahlbacka, Myllymäki,
Hongell, Sandström och Hästö och 3 nej-röster (Forsberg, Skullbacka och Strandvall). T.f.
kommundirektörens förslag vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 25/2017

24 §. BUDGET 2017 Tilläggsanslag för projekt gällande uppdatering av fastighets- och fas-
tighetsskatteregister

Tf. kommundirektören:

Avsikten med byggnadsregister- och fastighetsskatteprojektet är att inventera kommunernas
byggnadsbestånd, komplettera uppgifterna i nuvarande register och att utgående från det
föra vidare aktuella uppgifter åt skattemyndigheterna gällande fastighetsbeskattningen. I
samband med projektet uppdateras kommunens byggnadsregister, vilket gör att man får en
bättre helhetsbild över de byggnader som finns inom kommunens område. Vid liknande pro-
jekt har det visat sig att framförallt vissa mindre byggnader samt gamla byggnader, som upp-
förts innan bygglov krävdes, ofta har saknats i registret. När registren kompletteras med de
här byggnaderna innebär det samtidigt tilläggsinkomster för kommunerna i form av ökande
fastighetsskatt. Genom byggnadsregister- och fastighetsskatteprojektet tryggas också en
jämlik behandling av fastighetsägarna i kommunerna.

Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre har diskuterat ett gemensamt bygg-
nads- och fastighetsskatteprojekt som beräknas pågå under 2-4 år. En preliminär projektplan
har utarbetats. Projektet kräver tilläggsresurser utöver den nuvarande personalen för att
kunna genomföras framgångsrikt. Med hjälp av projektet är det möjligt att höja avkastningen
från fastighetsskatten betydligt under de närmaste åren, utan att höja själva skatteprocenten.
Detta är möjligt förutsatt att det i byggnadsbeståndet finns motsvarande mängd byggnader
utanför beskattningen, som i andra städer och kommuner där ifrågavarande projekt har ut-
förts.

I samband med projektet noteras också eventuella olovliga byggnader, vilka förs till bygg-
nadstillsynsmyndighetens kännedom för åtgärder.

Projektet inleds med en gemensam projektansvarig som under några månader utarbetar de
detaljerade riktlinjerna för projektet. Jakobstad fungerar som arbetsgivare och fakturerar de
övriga kommunerna. Utgående från behovet beslutar var och en av de deltagande kommu-
nerna under våren om vilka lokala resurser som behövs för projektet.
T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att ett tilläggsanslag på 80 000 euro beviljas för projektet gällande uppdate-

ring av fastighets- och fastighetsskatteregister under år 2017. Fullmäkti-
ges beviljande av detta leder till och är en förutsättning för att projektet
ska kunna genomföras.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 19/2017

25 §. LÅN Upptagande av budgetlån 2017

Ekonomichefen:

För ett nytt budgetlån, som finns godkänt i budgeten år 2017 på 2 755 170 euro, har offert
begärts av penninginrättningar. Inlämningstid senast 1.2.2017. Givna anbud har öppnats och
förtecknats på det sätt som framgår av protokollet, Bilaga 1/25 § av 13.2.2017.

I de erhållna offerterna erbjuds lån med olika räntealternativ. Det tioåriga budgetlån kommu-
nen upptog år 2016 hos Kommunfinans Abp bands vid 10 års fast ränta. Den slutliga räntan
för lånet blev 0,956 %, inklusive marginal. Under en längre tid har lånetiden för de lån kom-
munen upptagit varit 10 år. Kortare tid än så blir betungande för kommunens likviditet, då
amorteringsraterna blir rätt stora. Den långfristiga lånestockens fördelning för kommunen är
per 31.12.2016 97 % med fast ränta och 3 % med rörlig ränta.

Efter en genomgång av de givna alternativen bedöms i rådande konjunkturläge Danske Bank
Abp:s alternativ på ett lån med 10 års fast ränta på 0,98 % inklusive marginalen vara det
förmånligaste alternativet. Den slutliga räntan avgörs av ränteläget när lånet lyfts. Ränta och
amortering halvårsvis.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen upptar hos Danske Bank Abp ett tioårigt budgetlån på 2 755 170 euro
med 10 års fast ränta 0,98 % p.a. inklusive marginal. Den slutliga räntan fastställs när lånet
lyfts.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 28/2017

26 §. BUDGET 2017 Anslag för firande av veterandagen

Förvaltningschefen:

Den nationella veterandagen firas för 31:e gången onsdagen den 27 april. Mottot för årets
veterandag är. "Sinun - Din". Det nationella huvudevenemanget ordnas i år i Lahtis. Med
temat önskar den nationella huvudkommittén för veterandagen föra fram att veterandagen är
allas vår gemensamma fest - din fest. Hedersgäster är våra krigsveteraner och deras när-
maste.

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 men hålls troligen i Kronoby centrum.

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.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige anvisar 2 500 € från sina dispositionsmedel för att fira vete-

randagen 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 17/2017

27 §. BIDRAG Anhållan av Jakobstads Sinfonietta

Förvaltningschefen:

Jakobstads Sinfonietta anhåller om fortsatt stöd för orkesterverksamheten från kommunerna
i Pedersörenejden. År 2016 avslog Kronoby motsvarande ansökan med hänvisning till det
ekonomiskt kärva läget.

Jakobstads Sinfonietta är underställd stadsstyrelsen i Jakobstad. Den anhåller om understöd
från grannkommunerna enligt fördelningen:
Kronoby 6 411€
Larsmo 4 815€
Nykarleby 7 531€
Pedersöre 10 942€

Samarbetsnämnden i Pedersörenejden rekommenderar medlemskommunerna att bevilja
bidrag till Jakobstads Sinfonietta.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avslår ansökan med hänvisning till det fortsatt ekonomiskt kärva läget
samt att för ändamålet inte finns budgeterade medel.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 148/2015

28 §. VÄGAR Anläggning av gång- och cykelväg; vägplan för Flygfältsvägen, landsväg 748

Planläggaren:

NTM-centralen har sänt vägplanen för lättrafikregleringar på landsväg 748, Flygfältsvägen,
på sträckan Wikarsvägen-Såkavägen, till kommunen för behandling enligt landsvägslagens
27 §.

Planen har uppgjorts av kommunen med anlitande av planeringsbyrå Ramboll Oy med Mikko
Uljas som konsult. Planeringen inleddes under år 2014 med en utredning om på vilken sida
av Flygfältsvägen cykelvägen bör byggas. Utredningsmaterialet fanns till påseende under
tiden 17.2–3.3.2014. Med beaktande av inlämnade påpekanden, planerarens och NTM-
centralens åsikt beslöt tekniska nämnden 9.4.2014 att den södra sidan väljs som grund för
den fortsatta planeringen och att en fullständig vägplan uppgörs. Vägplaneringskostnaderna
har erlagts av kommunen och utgjorde drygt 40 000 €.

Under planeringsarbetet hölls ett informationsmöte 20.1.2015. Informationsmötet var utan-
nonserat och alla berörda markägare fick skild kallelse och utdrag ur vägplanen. Den slutliga
planen uppgjordes och har varit framlagd till påseende på Kronoby kommungård under tiden
1.11–30.11.2015. Anmärkningar mot planen skall riktas till NTM-centralen och de skulle in-
lämnas till kommunen före utgången av den tid som planen var framlagd till påseende.

En anmärkning inkom av Stig Sjölind och Inger. I anmärkningen anser de att leden bör place-
ras på den norra sidan av Flygfältsvägen, att de bör få en direkt anslutning till Flygfältsvägen
från deras tomt samt att busshållplatsen bör placeras där den nu finns. I vägplanen har deras
tomtområde beaktats så att deras mark inte behöver lösas in. Den nya busshållplatsen samt
cykelvägen kan byggas på det vägområde som finns idag. En ny infart till deras tomt kan inte
förordas då infart till tomten skall ske från Wikarsvägen och nya anslutningar till en landsväg
skall undvikas.

Kommunen bör i sitt utlåtande meddela om det på området som berörs av vägplanen finns
detaljplaner eller övriga planer, som inte överensstämmer med vägplanen. Detaljplanen för
revideringen av Kronoby centrum har 8.12.2016, 67 § blivit godkänd av fullmäktige och i de-
taljplanen har den planerade cykelvägen beaktats. Kommunen bör även meddela om man
förbinder sig att stå för byggnadskostnaderna till 100 %. De anmärkningar som inkommit från
markägare inom påseendetiden borde även kommenteras i kommunens utlåtande. I utlåtan-
det bör kommunen även ta ställning till flere punkter som finns uppräknade i brevet från
NTM-centralen.

Det är inte på kort sikt realistiskt att räkna med att kommunen skulle ha ekonomisk möjlighet
att stå för byggnadskostnaderna i sin helhet. Byggnadskostnaderna har beräknats till 957
000 €. I ekonomiplanen för 2018 och 2019 har kommunen reserverat 300 000 € årligen för
projektet, vilket innebär att utomstående finansiering krävs för ungefär hälften. Det är också
en förutsättning för att projektet skall kunna starta. Cykelvägen är av stor regionalpolitisk vikt
i och med att den förbättrar säkerheten till ett av Finlands starka regionflygplatser. Kronoby
flygplats har årligen över 80 000 passagerare av vilka en stor del rör sig längs ifrågavarande
sträcka som dessutom löper längs en livlig skolväg till Påras skola. Projektet borde därför
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prioriteras även regionalt som ett betydande terminalprojekt för Karleby-Jakobstads flygplats.
Det är av vikt för att flygplatsen och därmed hela regionen ska kunna utvecklas.

I brevet har NTM-centralen även föreslagit att kommunen tar över underhållet av de byggda
gång- och cykelvägarna. Det har tidigare varit en självklarhet att NTM-centralen sköter om
underhållet ifall kommunen bidrar till byggnadskostnaderna längs en statlig väg och det gäll-
er även för underhållet av vägbelysningen.

Eftersom kommunen med sitt utlåtande förbinder sig att stå för en del av byggnadskostna-
derna är det naturligt att kommunens utlåtande ges av kommunfullmäktige.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att att fullmäktige konstaterar att det inte finns några markanvändningsplaner
i strid med vägplanen på området, att detaljplanen för Kronoby centrum nyligen
har blivit godkänd och vunnit laga kraft samt att vägplanen har beaktats i detalj-
planen,

att kommunen förbinder sig att stå för cirka hälften av anläggningskostnaderna för
gång- och cykelvägen. Kommunen bidrar också aktivt till att föra fram projektet
som ett regionalpolitiskt viktigt terminalprojekt,

att den anmärkning som inlämnats enligt Bilaga 1/28 § av 13.2.2017 inte beaktas,

att kommunen utan ersättning överlåter de egna markområden som behövs för
byggandet av cykelvägen,

att kommunen inte övertar underhållskostnaderna för cykelvägen eller bruks- och
underhållskostnaderna för vägbelysningen och

att kommunen inte har något att anmärka mot de föreslagna planlösningarna med
tanke på framtida användningsbehov eller framtida markanvändningsplaner för

området.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 13/2017

29 §. PLANER Revidering och utvidgning av Nedervetil detaljplan, planeförslag till påseende

Planläggaren:

Revideringen omfattar hela Nedervetil centrum samt Salobackaområdet. Den gamla detalj-
planen är från 1992 och alla ändringar som har gjorts samlas i denna revidering. En utvidg-
ning av planeområdet har skett vid Gillestugan och Forskantsområdet. Industriområdet vid
Salobacka har utvidgats lite norrut. Utvidgningsarbetet har resulterat i att det till detaljplane-
området har anvisats 49 tomter för boende och sex nya tomter för industriverksamhet. Av
bostadstomterna är 24 tomter nya och 25 tomter bebyggda. Under riksväg -13 har man pla-
nerat underfart för en lätt trafikled.

Planeområdets areal är ca 146 ha. En naturinventering och en inventering av gamla byggna-
der har uppgjorts. Inom området påträffades både flygekorre och nordisk fladdermus. Flyg-
ekorrarnas boplatser och förekomstområden har beaktats i planeringen. I byggnadsinventer-
ingen har man dokumenterat 27 gamla byggnadsmiljöer. Av dessa har en stor del fått en
skyddsbeteckning.

Ett första planeförslag har uppgjorts och utkastet har varit till påseende under tiden 1.6-
30.6.2016. Tre anmärkningar kom från markägarna och de behandlades av tekniska nämn-
den den 17.8.2016 och planen justerades till vissa delar. Därefter begärdes utlåtanden av
myndigheterna. Utlåtandena från myndigheterna samt planläggarnas kommentarer över de
inkomna anmärkningarna presenteras i Bilaga 1/29 § av 13.2.2017. Det är kommunens plan-
läggare samt planläggarna från konsultbyrån Ramboll som gjort sina kommentarer över de
inkomna anmärkningarna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Styrelsen tar del av planeförslaget och ger synpunkter för den fortsatta planeringen.

Styrelsen godkänner ändringsförslagen enligt Bilaga 1/29 § av 13.2.2017.

Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndigheterna har
på nytt möjlighet att ge utlåtande om den justerade planen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen tog del av planeförslaget utan att ge ytterligare synpunkter på pla-
neringen och godkände enhälligt ändringsförslagen.

Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndighe-
terna har på nytt möjlighet att ge utlåtande om den justerade planen.
___________
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Dnr: KST 138/2015

30 §. MARKOMRÅDE IK Myrans skrivelse; införskaffande av markområde för fullstor fot-
bollsplan

Kst 18.1.2016 § 12:
T.f. K.D:

IK Myran har inlämnat ett initiativ om att förbättra träningsförhållandena för fotbollslagen i Nedervetil.
IK Myran är en fotbollsförening med verksamhet på flera nivåer för både damer och herrar. Junior-
verksamheten växer för varje år som går. Trots renoveringen av nuvarande sportplan har plansituatio-
nen inte förbättrats. I Nedervetil finns det endast en fullstor fotbollsplan och en liten träningsplan. Det
är svårt att ge alla de femton lagen tillräckligt med träningstid och matchtid. Därför borde de yttre trä-
ningsförhållandena förbättras för att verksamheten skall kunna hålla sin bredd.
IK Myrans bollsektion föreslår att inom kommunen tillsätts en arbetsgrupp för att utreda möjligheter
med att införskaffa markområde för byggandet av en fullstor fotbollsplan. Bollsektionen har redan för-
berett ärendet i den mån att ett åkerområde intill skidstugan vore en optimal lösning.

T.F. K.D:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen överför ärendet till tekniska avdelningen för beredning. Ingen arbetsgrupp utses.
Elisabeth Hagström avlägsnar sig under behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.

________________

Kst.13.2.2017:

Planläggaren:

Tekniska avdelningen har kontaktat olika markägare runt sportstugeområdet och skolområ-
det om möjligheter att få köpa ett område för en fullstor plan men ingen har varit intresserad
av att sälja eller byta mark.

Tara-Element Ab äger ett åkerområde bredvid Murickvägen som kunde arrenderas ut som
fotbollsplan. Åkerområdet syns på kartbilaga 1/30 § av 13.2.2017. Det är sannolikt den
snabbaste lösningen.

I den pågående revideringen av detaljplanen för Nedervetil centrum har gjorts en reservering
för en utvidgning av sportplaneområdet, vilket innebär att det kunde vara en lösning på lång
sikt.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen meddelar IK Myran att ovanstående alternativ finns för tillfället.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 29/2017

31 §. FASTIGHETER Försäljning av Meiker affärs- och bostadsfastighet

Tekn. chefen

Kommittén för balansering av kommunens ekonomi har i sin rapport till styrelsen 6.6.2016,
126 §, listat upp fastigheter, som inte hör till kommunens kärnverksamhet och därmed kan
avyttras. Meikerfastigheten i Kronoby centrum var en av dem. När de två hyreslägenheterna
stått tomma en tid och också Pasi Ihalainen meddelat, att järnhandeln kommer att flytta bort
från 1.4.2017, beslöts att utannonsera fastigheten till försäljning. Fastigheten har också vär-
derats av Ab Mäklarbyrå J. Riska .

Fastigheten har utannonserats 24.1 till försäljning i ÖT och Keskipohjanmaa samt på kom-
munens hemsida. Sista inlämningsdagen för anbud var 6.2.2017 kl. 16.00. Inom utsatt tid
inkom endast ett anbud. Kim Åkerlund inlämnade ett anbud om 10 000 € för Meikerfastighe-
ten. Anbudet ligger så pass långt ifrån Ab Mäklarbyrå Riskas värdering, att det inte föreligger
skäl att sälja fastigheten till detta pris.

T.F. KD:S FÖRSLAG

Anbudet på fastigheten Meiker i Kronoby centrum förkastas och fastigheten erbjuds till för-
säljning via fastighetsmäklarbyrå.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 148/2016

32 §. BOLAGSSTÄMMOR Val av kommunens representanter 2017

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen har årligen utsett representanter till de bolags- och andelsstämmor, i vilka
kommunen är aktie- och andelsägare. Ifall särskilda representanter inte utses är kommundi-
rektören företrädare .
Förutom de bolags- och andelsstämmor, som representanter utsetts till tidigare, bör repre-
sentanter ev. utses för nya bolag.
På en bolagsstämma kan inte kommunens röster fördelas på flera åsikter. Det är därför mo-
tiverat att utse endast en företrädare, men det kan vara motiverat att utse tillräckligt antal
ersättare.
Kommunallagen har bestämmelser om att kommunstyrelsen eller någon annan i en instruk-
tion förordnad kommunal myndighet vid behov ger dem som företräder kommunen i sam-
funds, institutioners och stiftelsers förvaltningsorgan anvisningar om hur kommunen skall
ställa sig till de frågor som behandlas. Dottersamfund till kommunen (där kommunen har
mera än 50 % av aktierna) är bolagen 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 och 12. Intressesamfund (3 st. där
kommunen har 20 - 50 % av aktierna) är bolagen 2, 17, 19.

Kommunfullmäktige godkände 28.1.1999 koncerndirektiv. Koncerndirektiven håller för tillfäl-
let på att uppdateras i och med nya kommunallagen. Behovet av anvisningar har ökat genom
ibruktagande av koncernbalansräkning vid tillämpningen av bokföringslagen i kommunal re-
dovisning och genom de ändringar i aktiebolagslagen, som trädde i kraft 1.9.1997.
I budgeten för år 2017, sid. 22 står det att kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkast-
ningskrav även för bolag i kommunkoncernen. För år 2017 har kommunstyrelsen ställt ett
avkastningskrav om 5% på aktiekapitalet i dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab
samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad avkastning uppgår till 4 700 €. Avkastningen
på Kronoby Elverk förväntas bli 115 000 € eller hälften av vinsten till den del den överstiger
115 000 €.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en representant och ersättare till nedannämnda bolags- och
andelsstämmor för verksamhetsåret 2016.
Till bolagen i p. 26, 27 och 30 utses dock ingen representant.
Kommunstyrelsen befullmäktigar Österbottens svenska producentförbund att företräda
kommunen i p. 28.

1. Kronoby Elverk Ab
2. Kronoby Energiandelslag
3. Kronoby Vatten och Avlopp Ab
4. Ab Terjärv Vatten och Avlopp
5. Nedervetil vattenandelslag
6. Andelslaget Söderby Vatten
7. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag
8. Fastighets Ab Kronoby Bostäder
9. Fastighets Ab Båskgränd
10. Fastighets Ab Heimsjöliden
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11. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus
12. Fastighets Ab Hembo
13. Fastighets Ab Kroncentrum
14. Bostads Ab Lillåvägen
15. Bostads Ab Älvbrinken
16. Bostads Ab Langbacka
17. Fastighets Ab Sparbankshuset
18. Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab
19. Ab Kronoby Konstis Oy
20. Nikula Travbana Ab
21. Oy Abilita Ab
22. Ab Ekorosk Oy
23. Oy Telefooni Invest Ab
24. Andelslaget Viexpo
25. Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
26. Ab Det finlandssvenska kompetenscentrum inom det sociala området
27. Metsäliitto Osuuskunta
28. Kuntarahoitus OYJ
29. Apetit Oyj (Lännen Tehtaat t.o.m. 2013)
30. Guldkusten Ab
31. Oy Komit Ab
32. Andelslaget KNT-Net
33. Pohjola-Norden
34. Föreningen Kvarkenrådet
35. Österbottens företagarförening
36. Handelskammaren
37. Andelslaget ViRum

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt följande representanter och ersättare i bolags- och
andelsstämmor för år 2017:

1) Kronoby Elverk Ab:
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren

2) Kronoby Energiandelslag:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Mats Stenbäck.

3) Kronoby Vatten och Avlopp Ab:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Seppo Filppula.

4) Ab Terjärv Vatten och Avlopp:
Peter Svartsjö, ersättare Stefan Högnabba.

5) Nedervetil vattenandelslag:
Carl-Johan Enroth, ersättare Sixten Dalvik.

6) Andelslaget Söderby Vatten:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Susanne Hongell.
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7) Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag:
Liane Byggmästar, ersättare Jan-Erik Hästö.

8) Fastighets Ab Kronoby Bostäder
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren

9) Fastighets Ab Båskgränd:
Liane Byggmästar, ersättare Seppo Filppula.

10) Fastighets Ab Heimsjöliden:
Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Peter Svartsjö.

11) Fastighets Ab Terjärv Veteranhus:
Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Peter Svartsjö.

12) Fastighets Ab Hembo:
Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte.

13)) Fastighets Ab Kroncentrum:
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren.

14) Bostads Ab Lillåvägen:
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren.

15) Bostads Ab Älvbrinken:
Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte.

16) Bostads Ab Langbacka:
Peter Svartsjö, ersättare Inger Wistbacka.

17) Fastighets Ab Sparbankshuset:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Göran Strandvall.

18) Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab:
Kommundirektören, ersättare Bernt Storbacka

19) Ab Kronoby Konstis Oy:
Inger Backman, ersättare Jan-Erik Hästö.

20) Nikula Travbana Ab
Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Stefan Högnabba.

21) Oy Abilita Ab:
Stefan Dahlvik, ersättare Elisabeth Hagström.

22) Ab Ekorosk Oy:
Helena Broända, ersättare Hans-Erik Lindgren.

23) Oy Telefooni Invest Ab:
Bernt Storbacka, ersättare Sixten Dalvik.
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24) Andelslaget Viexpo:
Seppo Filppula, ersättare Susanne Hongell.

25) Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia:
Hans-Erik Lindgren ersättare Sixten Dalvik.

26) Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området:
Ingen representant utses.

27) Metsäliitto Osuuskunta:
Ingen representant utses.

28) Kuntarahoitus OYJ:
Kommundirektören, ersättare Bernt Storbacka

29) Apetit Oyj
Österbottens svenska producentförbund r.f. befullmäktigas utse företrädare.

30) Guldkusten Ab:
Ingen representant utses

31) Oy Komit Ab:
Thomas Hongell, ersättare Anders Forsberg

32) Andelslaget KNT-Net
Thomas Hongell, ersättare Anders Forsberg

33) Pohjola-Norden
Kommundirektören, ersättare Inger Bjon

34) Föreningen Kvarkenrådet
Liane Byggmästar, ersättare Bengt-Johan Skullbacka

35) Österbottens företagarförening
Göran Strandvall, ersättare Elisabeth Hagström

36) Handelskammaren
Kommundirektören, ersättare Inger Bjon

37) Andelslaget ViRum
Jan-Erik Hästö, ersättare Peter Svartsjö

__________
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Dnr: KST 22/2017

33 §. BOLAGSSTÄMMOR Direktiv för kommunens representanter

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen utsåg i föregående paragraf kommunens representanter till bolagsstäm-
mor. Som direktiv för val vid dessa bolagsstämmor, borde kommunstyrelsen nominera per-
soner för uppdrag till styrelsemedlemmar, revisorer och ersättare i de bolag som framgår
nedan. Jämställdhetsbestämmelserna bör iakttas.
I kommunens dotterbolag under punkterna 1-8 bör med anledning av en lagändring 2009
revisionen skötas av enbart yrkesrevisorer. Revisionstjänsterna upphandlas för tillfället och
den revisor som väljs bör fungera som revisor för dessa bolag

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen nominerar de personer, som enligt kommunstyrelsen borde väljas till sty-
relsemedlemmar och ersättare för följande bolag:

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab
2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp
3. Fastighets Ab Båskgränd
4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus
5. Fastighets Ab Kronoby Bostäder
6. Fastighets Ab Hembo
7. Kronoby Elverk Ab
8. Fastighets Ab Heimsjöliden
9. Fastighets Ab Sparbankshuset
10. Telefooni Invest Ab
11. Ab Ekorosk Oy
12. Ab Kronoby Konstis Oy
13. Näringscentralen Concordia Ab
14. Kronoby Energiandelslag
15. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag
16. Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab

BESLUT:

Kommunstyrelsen nominerade efter diskussion följande personer till styrelsemed-
lemmar, ersättare och revisorer:

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab:
Styrelsemedlemmar: Tage Torrkulla, Birgitta Björkström-Lyttbacka, Adam Näse

Johan Byggmästar, Bernt Storbacka, Märta Lybäck och Stig-
Ole Nyman från Nedervetil Vattenandelslag

Revisorer: Kommunens revisor



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
13.2.2017

Sida
2/49

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

21.2.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp:
Styrelsemedlemmar: Ulrika Ahlbäck, Bertil Hansson, Hans Sandström, Bernt Stor-

backa och Kimmo Bodbacka
Ersättare: Pontus Svartsjö och Tuula Forsander
Revisorer: Kommunens revisor

3. Fastighets Ab Båskgränd:
Styrelsemedlemmar: Bernt Slotte, Monica Takkula och Hans-Erik Lindgren
Ersättare: Jan-Erik Hästö
Revisorer: Kommunens revisor

4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus:
Styrelsemedlemmar: Bengt-Johan Skullbacka, Stefan Dahlvik, Mats Stenbäck och

Birgitta Källberg
Ersättare: Minna Knutar och Peter Svartsjö
Revisorer: Kommunens revisor

5. Fastighets Ab Kronoby Bostäder:
Styrelsemedlemmar: Kommundirektören, Bernt Slotte Teija Bexar och Mikael Grahn

(kompletteras med ett namn från Kronoby)
Revisorer: Kommunens revisor

6. Fastighets Ab Hembo:
Styrelsemedlemmar: Tapani Myllymäki, Sixten Dalvik och Bernt Slotte.
Revisorer: Kommunens revisor.

7. Kronoby Elverk Ab
Styrelsemedlemmar: Seppo Filppula, Johan Byggmästar, Hanna Sandstedt, Pia-

Maria Bexar och Anders Ljungberg
Revisorer: Kommunens revisor

8. Fastighets Ab Heimsjöliden:
Styrelsemedlemmar: Hans Sandström, Bertel Hansson och Ulrika Ahlbäck
Ersättare: Bernt Storbacka
Revisorer: Kommunens revisor

9. Fastighets Ab Sparbankshuset:
Styrelsemedlem: Bernt Slotte.

10. Telefooni Invest Ab:
Styrelsemedlem: Sixten Dalvik.

11. Ab Ekorosk Oy:
Styrelsemedlem: Bernt Storbacka
Ersättare: Hans-Erik Lindgren.

12. Ab Kronoby Konstis Oy:
Styrelsemedlem: Pekka Saajoranta.

13. Näringscentralen Concordia Ab:
Styrelsemedlem: Kommundirektören
Ersättare: Bernt Storbacka
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14. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag:
Styrelsemedlem: Liane Byggmästar
Ersättare: Jan-Erik Hästö

15. Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab
Styrelsemedlem: Kommundirektören

16. Andelslaget ViRum
Styrelsemedlem: Tony Vidjeskog
______________
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Dnr: KST 18/2017

34 §. NÄMNDER Val av ersättare i direktionen för familjerådgivningen i Jakobstadsregio-
nen 2017-2018

Förvaltningschefen:

Kommunen och kyrkliga samfälligheten har 2001 godkänt ett avtal om familjerådgivningsar-
bete, som Pedersörenejdens kyrkliga samfälligheter upprätthåller för verksamhetsområdet i
Pedersöre prosteri.
Verksamheten vid familjerådgivningen i Jakobstadsregionen leds av en direktion med åtta
medlemmar och personliga ersättare, vilka väljs för två år i sänder.
Familjerådgivningen uppmanar de kommunala och kyrkliga förtroendeorganen att utse sina
representanter till direktionen för 2015-2016, så att fullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga
samfällighet kan tillsätta direktionen.
En medlem och en ersättare skall utses av Kronoby kommun och kyrkliga samfälligheten.
Representanterna för kommunerna skall vara medlemmar i en evangelisk-luthersk försam-
ling som finns på kommunens område.
Samfälligheten och kommunen har turvis nominerat ordinarie medlem och ersättare. Inkom-
mande mandatperiod bör kyrkliga samfälligheten föreslå medlem och kommunen ersättare.
Samfälligheten har utsett Anders Store till medlem för åren 2017-2018. Ann-Marie Granholm
har under åren 2015-2016 varit medlem i direktionen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser ersättare i direktionen för familjerådgivningen i Jakobstadsregionen
för åren 2017-2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Ann-Marie Granholm till ersättare i direktionen för familjeråd-
givningen i Jakobstadsregionen för åren 2017-2018.
__________
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Dnr: KST 26/2017

35 §. UTLÅTANDE Österbottens tingsrätts anhållan; nämndemännens antal från 1.6.2017

Förvaltningschefen:

Österbottens tingsrätt har skickat en begäran om utlåtande beträffande nämndemännens
antal fr.o.m. 1.6.2017, då de nuvarandes mandatperiod utgår. Utlåtandet skall inlämnas se-
nast 23.2.2017.

Principen har varit, att också de minsta kommunerna får välja två nämndemän var. När det
gäller större kommuner bör antalet nämndemän vara på en sådan nivå att varje enskild
nämndeman kan sitta ett tillräckligt antal tingsdagar för att hen skall kunna känna sig hem-
mastadd i uppgiften. Antalet nämndemän vid sammanträdena har minskat från tre till två och
antalet nämndemannamål har minskat. Därför kan nuvarande antal nämndemän inte motive-
ras.

Kronoby hade åren 2013-2016 två utsedda nämndemän.

Österbottens tingsrätt föreslår två nämndemän från samtliga kommuner, undantaget Vasa
(20), Jakobstad (5) och Korsholm (4). Det totala antalet skulle då bli 53 (jmf nuvarande 71).

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter förorda tingsrättens förslag om att Kronoby skulle utse två nämn-
demän till tingsrätten 2017 - 2020.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 16/2017

36 §. BILDNINGSVÄSENDET Utvärdering av avtalet för Jakobstadsregionens gymnasie-
nämnd

Bildningschefen:

Samarbetsnämnden i Pedersörenejden beslöt 13.4.2015 att anhålla om projektmedel för att
utarbeta ett avtal som konkretiserar och formaliserar samarbetet gymnasierna emellan i nor-
ra svenska Österbotten. Kulturfonden beviljade 10 000 euro för ändamålet. Under hösten
2015 utarbetade kommunerna i Jakobstadsregionen ett avtal för en gemensam gymnasie-
nämnd. Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden behandlade ärendet vid sitt
möte 15.12.2015 och rekommenderar att kommunerna godkänner det preciserade avtalet
så, att en gemensam gymnasienämnd kan inleda sin verksamhet 1.3.2016. Ifall kommunerna
skulle godkänna avtalet och en gemensam gymnasienämnd bildas skulle Kulturfonden beta-
la ut 50 000 euro i anslag för förverkligande av projektets målsättningar.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet på sitt möte 4.2.2016. Kommunfullmäktige godkän-
de efter omröstningar förslaget till avtal om en gemensam gymnasienämnd. Samtidigt beslöt
fullmäktige att en utvärdering av gymnasienämnden ska ske i februari 2017.

Syftet med nämnden har varit att utöka samarbetet gymnasierna emellan. Gymnasienämn-
den har hållit fyra sammanträden under sitt första verksamhetsår. En projektkoordinator har
anställts på 40 % under tiden 1.8.2016-31.12.2017. Projektkoordinator Maria Söderbacka har
sammanfattat verksamheten under det första året. Andelslaget kring den virtuella undervis-
ningsplattformen ViRum håller på att bildas. Enligt Kronoby gymnasiums rektor Erland Slotte,
är utmaningen för nämnden att åstadkomma något som är utöver det normala samarbetet
inom Team Nord-gymnasierna. De största fördelarna med gymnasienämnden är den ge-
mensamma fortbildningen som ordnats. Däremot har farhågorna med kvotering av studeran-
den till de olika gymnasierna inte besannats. Slotte önskar att kostnaderna som uppstår för
den gemensamma gymnasienämnden inte ska belasta Kronoby gymnasium. Avslutningsvis
konstateras att det finns ett antal frågor där de olika kommunerna/gymnasierna är av olika
åsikt, men att det ändå är bra att mötas och diskutera samarbetet.

T.F KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att utvärderingen av Jakobstadsregionens gymnasienämnd antecknas till känne-

dom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsen beslöt även enhälligt att kalla rektor Erland Slotte och projektkoor-
dinator Maria Söderbacka för att ge ytterligare information vid fullmäktigebehandling-
en av ärendet.
__________
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Dnr: KST 2/2017

37 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Carl-Johan Enroth m.fl.:s yrkande: sammankallande av
kommunfullmäktige för ny behandling av landskapstillhö-
righet

T.f. kommundirektören:

Carl-Johan Enroth samt nio övriga ordinarie fullmäktigeledamöter lämnade den 4.1.2017 in
ett yrkande, om att kommunfullmäktige med det snaraste kallas samman för att behandla
ärendet om landskapstillhörighet. De undertecknande hänvisar till kommunallagens 54 § och
att fullmäktige bör kallas samman också när kommunstyrelsen eller en fjärdedel av fullmäkti-
geledamöterna så önskar för att behandla ett av dem nämnt ärende. Ett sådant ärende bör
beredas i brådskande ordning. De yrkande skriver att det efter fullmäktigemötet 7.11.2016
klarlagts att landskapet Mellersta Österbotten samt Mellersta Österbottens social- och hälso-
vårdssamkommun (Soite) anser juridiskt problematiskt att tillhandahålla social- och hälso-
vårdstjänster på ett annat landskaps område samt att de ytterligare anser att det inte är möj-
ligt att över landskapsgränsen tillhandahålla tjänster inom räddningsväsendet. Underteck-
narna framför att det innebär att den så kallade Kronobymodellen inte kan förverkligas. Av
denna anledning yrkar de på att ärendet om kommunens landskapstillhörighet ska tas upp till
behandling i fullmäktige inom januari månad 2017.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet om landskapstillhörighet på sitt möte 4.2.2016 i och
med att social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet begärde in utlåtanden om
regeringens riktlinjer om självstyrande områden och social- och hälsovårdens stegmärken. I
den första frågan i förfrågan ombads kommunerna ta ställning till om den nuvarande land-
skapsindelningen är rätt utgångspunkt för bildandet av självstyrande områden. 16 fullmäkti-
geledamöter röstade ja, 10 fullmäktigeledamöter röstade nej och en ledamot lade ner sin
röst. Utlåtandet behandlade också flera andra aspekter av reformen. Nio kommuner ville på
basen av remissrundan byta landskap. Reformministrarna drog i sina riktlinjer 26.5.2016 upp
att fyra av dem, Heinävesi, Jorois, Iitti och Storkyro, skulle få byta landskap.

Kommunfullmäktige behandlade ånyo ärendet om landskapstillhörighet på sitt möte
7.11.2016 i och med social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet begärde in utlå-
tanden över lagförslagen kring en social- och hälsovårdsreform och inrättande av en land-
skapsförvaltning. Enligt förslaget inrättas 18 landskap med egna val och fullmäktige. I fråga
17 ombads kommunerna ta ställning till om man i kommunen anser att kommunen bör höra
till det landskap som föreslås i 5 § i införandelagen. Svarsalternativen var Ja, Nej och Tar
inte ställning. Kommunstyrelsen förslag var ja, men i fullmäktige framfördes två andra för-
slag, vilka var nej och tar inte ställning. Vid den första omröstningen ställdes förslaget ”tar
inte ställning” mot förslaget om ”nej”. Rösterna föll 15 "ja"-röster och 11 nej-röster samt en
nedlagd röst. Vid den andra omröstningen ställdes kommunstyrelsens förslag mot ”tar inte
ställning”. Rösterna föll 7 "ja"-röster, 19 "nej"-röster samt en nedlagd röst.

En del av beredningen till fullmäktiges möte 7.11 bestod av slutrapporten daterad 28.10.2016
från Kronobygruppens arbete. Slutrapporten godkändes enhälligt av samtliga medlemmar i
arbetsgruppen som också representerade samtliga partier i fullmäktige. Slutrapporten dela-
des också ut åt samtliga medlemmar i fullmäktige. I slutrapporten framgår av punkt 15 att
Ilkka Luoma 26.9.2016 i ett mail till tf. kommundirektören framfört att personalen i Kronoby
övergår till landskapet Österbotten som gamla arbetstagare i och med landskapsreformen
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samt ansvar för anordnande inte kan flyttas till ett annat landskap. Dessutom konstateras att
lagen om offentlig upphandling kan förorsaka hinder eller problem för en flytt av produktions-
ansvaret till ett annat landskap samt att Kronobyborna fritt kan välja bas- och specialsjuk-
vårdstjänster i Mellersta Östebotten via valfriheten. I slutrapporten konstateras i punkt 18 att
styrgruppen för landskapsreformen i Mellersta Österbotten på sitt möte 7.10.2016 tar ställ-
ning till Kronoby i enlighet med Luomas mail från den 26.9. I punkt 25 i slutrapporten konsta-
teras från arbetsgruppens gemensamma möte med Jukka Kentala, Ilkka Luoma, Kaj Suome-
la och Jukka Ylikarjula att alla är överens om att det som är över strecket omfattas av nuva-
rande valfrihet och att det ingår i den helhet som landskapen fritt kan avtala om över land-
skapsgränserna. I serviceinrättningen (dvs ovanför strecket) ingår specialsjukvård. Myndig-
hetsuppgifter finns också över strecket. Det som ingår i valfriheten kan man fritt välja var-
somhelst i landet. På en direkt fråga om arbetsutskottets linjedragning betyder att Mellersta
Österbotten säger nej till en Kronobymodell svarar Luoma att de vill ha Kronoby i Mellersta
Österbotten, men Kronoby bestämmer själv och det respekterar Mellersta Österbotten. Om
Kronoby väljer Österbotten, så har Mellersta Österbotten en vilja att ha sote-samarbete. Det
som har byggts i Soite vill man hålla kvar så långt som möjligt. Men ingen av förändringsle-
darna som är här har mandat att fatta beslut om hur det blir. Fullmäktige i Kronoby bör veta
att det finns en risk med Kronobymodellen och man vet inte om den kan förverkligas (kan
finnas juridiska problem).
Efter att fullmäktige i Kronoby tagit ställning i landskapsfrågan behandlade arbetsutskottet
och styrgruppen för landskapsreformen i Mellersta Österbotten frågan om Kronobys ställning
och konstaterade att; ”Työvaliokunta toteaa Kruunupyyn mallissa olevan mahdollisia lainsää-
dännöllisiä ongelmia ja työvaliokunta ei pidä Kruunupyyn kunnan alueella sijaitsevien sote-
palveluiden tuottamista toiselle maakunnalle tarkoituksenmukaisena. Mikäli voimaanpanola-
issa Kruunupyy määritellään kuuluvaksi Pohjanmaan maakuntaan, on liikkeenluovutuksen
valmistelu syytä aloittaa yhdessä Pohjanmaan maakunnan kanssa viipymättä. Työvaliokunta
esittää tätä kannanottoa ohjausryhmälle.”. Denna linjedragning ligger i linje med det Ilkka
Luoma samt arbetsutskottet och styrgruppen redan tidigare konstaterat och som framgick av
slutrapporten som delgavs fullmäktige inför utlåtandet 7.11.2016. Linjedragningen betyder
således inte att ny information skulle ha framkommit som kräver en ny behandling i fullmäkti-
ge.

Regeringen publicerade 21.12.2016 riktlinjer om klientens valfrihet inom social- och hälso-
vården. Syftet med lagen är att valfriheten ska öka klientens möjligheter att påverka, göra att
man snabbare får vård och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet. Dessutom
publicerade regeringen de ändringar i utkasten till landskaps- och social- och hälsovårdsla-
gar som gjorts efter remissbehandlingen. Som en del i social- och hälsovårdsmodellen fast-
ställde regeringen också att alla 18 landskap ska anordna prehospital akutsjukvård, och så-
ledes ska det också finnas ett räddningsväsende i alla dessa landskap. I praktiken betyder
regeringens riktlinje att det i fortsättningen kommer att finnas 18 räddningsverk.

Under remissrundan framförde fem kommuner att de ville byta landskap. Fyra av de här fem
ville också under senaste remissrunda byta landskap. Den enda kommun som utöver dessa
fyra tillkommit var Reisjärvi. Dessutom var det åtta kommuner, Kronoby inkluderat, som inte
tog ställning till landskapsindelningen. Regeringen slog 21.12.2016 också fast sitt förslag till
landskapsindelningen. Endast en kommun, Kuhmois, fick byta landskap. De övriga fyra,
Jämsä, Nyslott, Pieksämäki och Reisjärvi, fick alltså inte byta landskap. Ingen av de kommu-
ner som inte tagit ställning överfördes till något annat landskap än det som de redan nu hör-
de till.
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Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet sände 31.1 ett utkast till en lag om
valfrihet med anknytning till social- och hälsovårdsreformen på remiss. Remissvar kan läm-
nas till och med 28.3.2017. Paragraferna kommer att preciseras under remissbehandlingen
och därefter. Även konsekvensbedömningarna blir färdiga i sin slutliga form efter remissbe-
handlingen. Kommunerna i "Fastlandsfinland", samkommunerna, övriga producenter av so-
cialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt vissa andra aktörer ombeds lämna
yttranden. Även andra kan om de så önskar lämna sitt yttrande om lagutkastet. Yttrandena
är offentliga och de beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens proposition. Krono-
by kommer att avge ett yttrande om lagen om valfrihet inom utsatt tid. Kommunstyrelsen
kommer att behandla ärendet på ett av sina möten i mars. Tf. KD har också ställt några frå-
gor till Social- och hälsovårdsministeriet med anledning av principerna till valfrihetslagstift-
ningen. Regeringsråd Pekka Järvinen har svarat på frågorna (Bilaga 1/38 § av 13.2.2017
Järvinens svar på finska, översättningen till svenska gjord i Kronoby) men konstaterar också
att det är möjligt att svaren ändrar under remissrundan och att en del frågor är för detaljerade
för att man i detta skede ska kunna ta ställning till dem.

De undertecknande yrkade i sin skrivelse på ett fullmäktigemöte inom januari 2017 i och med
att nya fakta framkommit i ärendet. De hänvisar till Mellersta Österbottens ställningstagande
som har redogjorts för ovan. I det ställningstagandet framkommer inget nytt som inte funnits
till kännedom den 7.11.2016 när fullmäktige behandlade ärendet. Enligt den upphävda kom-
munallagens 54 § (motsvarande den nya lagens 94 §) som i och med övergångsbestämmel-
serna i den nya kommunallagen gäller fram till sista maj år 2017 skall fullmäktige ”samman-
kallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för
behandlingen av ett visst ärende. Ett sådant ärende skall beredas i brådskande ordning”.
Konsultation med Kommunförbundets juris har skett i december och januari kring vad som
avses med brådskande beredning. Hon konsterar att hon inte är medveten om någon praxis i
ärendet, men att de brukar säga att det inte nödvändigtvis kräver extrainsatta möten. Vid en
preciserande fråga 5.1.2017 om vi kan utgå från att yrkandet behandlas på ordinarie fullmäk-
tigemöte 23.2.2017 så fås svaret ” om det finns skäl att ordna mötet mer brådskande ska det
förstås göras. Sådana skäl kan vara utomstående deadlines, fatalietider eller liknande. Om
inga skäl finns så räcker det med ordinarie möte.”. I ärendet föreligger inga utomstående
deadlines fatalietider eller liknande och därför behandlas ärendet på fullmäktigemötet
23.2.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige

att utredningen antecknas för kännedom och att yrkandet inte föranleder vidare
åtgärder.

Tapani Myllymäki föreslår att ärendet om ändring av landskapstillhörighet förs till behandling i
fullmäktige. Sixten Dalvik understöder förslaget. Ordföranden konstaterar att det finns två
förslag och att omröstning genom namnupprop bör företas. Den som röstar på t.f. kommundi-
rektörens förslag röstar "ja" och den som röstar på Myllymäkis förslag röstar "nej". Avgavs 5
ja-röster (Forsberg, Sandström, Strandvall, Hästö och Skullbacka), 3 nej-röster (Dalvik,
Dahlbacka och Myllymäki) och en nedlagd röst (Hongell). T.f. kommundirektörens förslag
vann.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning, att godkänna förslaget.

Kommunstyrelsen gav t.f. kommundirektören i uppdrag att undersöka huruvida det
finns möjlighet att få förändringsledarna eller landskapsdirektörerna med på en afton-
skola, som hålls i samband med följande fullmäktigemöte, när ärendet behandlas.

__________

Tapani Myllymäki och Sixten Dalvik lämnade in avvikande åsikt till protokollet enligt Bilaga
1/37 § av 13.2.2017.
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Dnr: KST 27/2017

38 §. INITIATIV Genomgång av initiativ väckta i styrelsen 2016 samt tidigare obesvarade
initiativ

Förvaltningschefen:

Under år 2016 har följande initiativ skickats till eller väckts på styrelsemöten:

1) Bengt-Johan Skullbacka 6.6.2016, 135 §; Tillsättande av arbetsgrupp för att utarbeta
en Kronobymodell för Sote- och landskapsreformen.
Arbetsgrupp tillsatt 20.6.2016, 144 §, slutrapport i styrelsen 31.10.2016, 217 §. Ären-
det delgetts fullmäktige 07.11.2016, 61 §.

2) Susanne Hongell 22.8.2016, 164 §: Retardationsfil i korsningen Jeussbyvägen -
Åsbackavägen. Ärendet har diskuterats med Anders Östergård från NTM-centralen
20.9.2016 och personal på tekniska sektorn har fört önskemålen vidare via mail-
kontakt. Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 21.9.2016, 61 §. Ingen åtgärd
har vidtagits. Initiativet kom enligt tekniska chefen för sent för att hinna med innan vä-
gen åtgärdades.

Under år 2015 väckta icke-besvarade initiativ:
1) Peter Svartsjö m.fl. 30.3.2015, 101 §: Initiativ om långsiktig plan över hurudan vård

kommuninvånarna vill ha samt var kommuninvånarna vårdas. Ärendet överfört till be-
redning. Obehandlat.

2) Elisabeth Hagström 21.12.2015, 283 §: Initiativ om konkurrensutsättning av kommu-
nens försäkringar. Ärendet överförts till ekonomiavdelningen för beredning 7.1.2016.
Obehandlat.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar initiativen och deras behandling för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 149/2016

39 §. MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och invånarinitiativ väckta 2016
samt tidigare obesvarade motioner

Förvaltningschefen:

Enligt nu gällande arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5 skall kommunstyrelsen varje
år före utgången av februari månad till fullmäktige framlägga förteckning över de motioner,
som väckts av fullmäktigemedlemmarna, men som fullmäktige inte slutligt behandlat. Samti-
digt skall kommunstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäk-
tige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

Enligt nu gällande förvaltningsstadga § 109 skall kommunstyrelsen årligen före utgången av
februari månad framlägga för fullmäktige en förteckning också över initiativ om den kommu-
nala verksamheten, som kommuninvånare tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhe-
ter och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan sam-
tidigt notera vilka initiativ som slutbehandlats.
Ifjol inlämnades inga initiativ från enskilda kommuninvånare.

Oavslutad motion från 2013

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.
Arbetsgruppen sammankom en handfull gånger år 2016 och inlämnade en rapport,
som behandlades 4.4.2016, 75 § i styrelsen och 21.4.2016, 24 § i fullmäktige.
Kommunstyrelsen tillsatte på sitt möte 4.4.2016 en arbetsgrupp för balansering av
kommunens ekonomi inför den kommande rambudgetarbetet och budgetarbetet för
år 2017. Gruppen avgav en rapport som antecknades till kännedom i styrelsen
6.6.2016 och i fullmäktige 16.6.2016. Förslagen förs sedan vidare till behandling i re-
spektive beslutande organ. Gruppen har sammanträtt även under hösten inför bud-
getarbetet.

Oavslutad motioner från 2015:
1. Göran Strandvall och Mats Stenbäck 23.4.2015:

Brister på hyresbostäder i kommunen. Kommunen har klargjort ägarandelar i fyra bo-
stadsaktiebolag, löst in aktier i ett flertal bolag och kommer att fusionera tre av bola-
gen till ett kommunalägt fastighetsbolag från 1.6.2017. Ärendet behandlades vid sty-
relsemötet 8.2.2016, 25.4.2016 och förklarades besvarad i fullmäktige 26.5.2016, 32
§.

2. Peter Albäck m.fl. 12.11.2015:
Regler för bidrag till företag och föreningar och ett återtagande av fullmäktiges beslut
20.2.2015 § 3.
Ärendet besvarades och förklarades slutbehandlat i fullmäktige 21.4.2016, 26 §.
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3. 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 återremitterad i fullmäktige 21.4.2016, 25 §, en aftonskola ordnades för
fullmäktige 13.10.2016 och behandlad ånyo samt besvarad 8.12.2016, 70 §.

Motioner 2016

1. Kristdemokraterna 13.10.2016, 51 §: Åtgärda problem med bristen på svenskspråkiga
bäddavdelningsplatser.
Motionen har behandlats i svenska sektionen 7.12.2016, social- och hälsonämnden
14.12.2016, kommunstyrelsen 23.1.2017 och föreslås förklaras avslutad vid fullmäkti-
gemötet 23.2.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att utredningen över motioner väckta 2016 och tidigare inte slutbehand-

lade motioner antecknas för kännedom.

att motionen från år 2013 angående ekonomisk genomgång som leder till
strukturförändring för att få ekonomin i balans är ständigt aktuell men att
den i detta skede i och med inlämnad rapport förklaras slutbehandlad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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40 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

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

- Mellersta Österbottens landskap, styrgrupp, 9.12.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite, delegationen för

ägarstyrning, 9.1.2017
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 19.1.2017
- Mellersta Österbottens landskap, arbetsutskott, 20.1.2017
- Mellersta Österbottens förbund, styrelsen, 23.1.2017
- Mellersta Österbottens landskap, styrgruppen, 27.1.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite, styrelsen,

30.1.2017

b) Regionförvaltningsverket/Valviras inspektionsrapport från ungdomshemmet Valokki
Oy.

c) Uppföljning av arbetsmarknadsstöd; arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av
kommunen.

d) UF-centret har enligt anhållan beviljat kommunen från år 2015 utestående kalkylera-
de ersättningar 100 643,52 €.

e) Ett extra fullmäktigemöte har satts in 22.5.2017 kl. 19.00. Därmed hålls också styrel-
semöten 15.5 och 29.5.2017.

f) Inbjudan till två möten i mars från Optima samkommun att diskutera nytt grundavtal
för samkommunen. Inbjudan även från SÖFUK till diskussionstillfälle i mars om deras
uppdaterade grundavtal och förvaltningsstadga.

g) Diskussionsmöte kring brand- och räddningsväsendet med räddningsdirektörerna i
Mellersta Österbotten samt Österbotten, avtalsbrandkårister, fullmäktigeledamöter
och kommundirektören 1.2.2017 har hållits.

h) Österbottens räddningsverk: Bemötande på brevet, som är riktat till Kronobys full-
mäktige och kommundirektören gällande brand och räddningsväsendet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
13.2.2017

Sida
2/62

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

21.2.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

41 §. 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: 19-24, 26, 28-30, 32-34, 36-41

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: 25, 27, 31, 35

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:

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.


