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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 23 maj 2017
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 15 maj 2017, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

80 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
81 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
82 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
83 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
84 §. PLANER Godkänna revidering och utvidgning av detaljplan för

Terjärv centrum
85 §. UNDANTAGSLOV Avgörande som gäller byggande vid strand;

Kenneth Riippa
86 §. BUDGET Bokföringsrapport 1.1.-31.3.2017
87 §. BUDGET 2017 Anhållan om tilläggsanslag för investering
88 §. FONDER Ändring av stadgar för Kronoby kommuns

allmännyttiga fond
89 §. EKONOMI Principer för ägarstyrning
90 §. EKONOMI Koncerndirektiv för Kronoby kommun
91 §. AVTAL Avtalsanvisningar
92 §. AVTAL Grundavtal för samkommunen Österbottens förbund

för utbildning och kultur
93 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Malax kommuns anhållan om utlåtande;

samarbetsavtal angående Pixnekliniken
94 §. VATTEN OCH AVLOPP Förslag till nya verksamhetsområden för

vattentjänstverken i kommunen
95 §. FÖRVALTNING Revisionsnämndens begäran om utlåtande:

behandling av överskridningen inom social- och
hälsovården 2016

96 §. FÖRVALTNING Revisionsnämndens begäran om svar angående
behandlingen av Enroth m.fl.:s yrkande om extra
fullmäktigemöte

97 §. BIDRAG Musikcafé After Eight rf:s ansökan om bidrag för
uppsökande ungdomsverksamhet

98 §. VAL Indelning i röstningsområden
99 §. MOTION Ossian Wassborr m.fl.:s motion om folkomröstning

gällande byte av landskap
100 §. UPPVAKTNINGAR De stupades dag
101 §. AVTAL Kommundirektörens mål för inkommande år
102 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
103 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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80 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 10.5.2017 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
___________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
15.5.2017

Sida
5/127
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23.5.2017
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

81 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Anders Forsberg och Elisabeth Hagström att justera protokollet den
17 maj 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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82 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
_________
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83 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Förvaltningschefen:

Enligt 92 § 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:
- bildningsnämnden, 30.4
- svenska skolsektionen, 30.3
- kultur- och fritidsnämnden, 6.4
- tekniska nämnden, 19.4

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 8/2017

84 §. PLANER Godkänna revidering och utvidgning av detaljplan för Terjärv centrum

Kst 23.1.2017
Planläggaren:
Kommunstyrelsen beslöt 13.10.2014 § 241 påbörja revideringen av detaljplanen för Terjärv centrum.
Revideringen omfattar hela Terjärv centrum och Messvekaområdet. Den gamla detaljplanen är från år
1995. Alla ändringar som har gjorts samlas i denna revidering. Planen ritas på den nya baskartan,
som flygfotograferades år 2012.

En utvidgning av planeområdet har skett runt hela Ringvägen. Planeområdets areal är ca 246 ha. En
naturinventering och en inventering av gamla byggnader har uppgjorts. I naturinventeringen hittades
inga flygekorrar men nog områden där åkergroda samt fladdermöss finns. I byggnadsinventeringen
har man dokumenterat 53 gamla byggnader. Av dessa har en stor del fått skyddsbeteckning. Ett första
planeförslag har uppgjorts och utkastet har varit till påseende 27.5-26.6.2015. Tjugo (20) anmärkning-
ar kom från markägarna. Planläggarna från konsultbyrån Ramboll gav sina kommentarer över de in-
komna anmärkningarna, vilka tekniska nämnden behandlade vid sitt möte 16.9.2015.

Planen justerades till vissa delar och därefter begärdes utlåtanden av myndigheterna samt nämnder-
na. Utlåtandena från myndigheterna och nämnderna behandlades i tekniska nämnden 17.8.2016.
Bemötandena från myndigheterna framgår av Bilaga 1/7 § av 23.1.2017 (bifogas ej).

I utlåtandet från Österbottens museum önskades en komplettering av inventerade byggnader. Museet
har granskat området hösten 2016 och anser att inventeringen bör kompletteras med två gamla bygg-
nader vid Lyttsbacka. Dessa har nu inventerats och föreslås få skyddsbeteckning.

Senare har inkommit tre kompletteringar: Kommunens 2 tomter vid Sandkulla görs enligt önskemål av
rågrannar om till en större tomt och tilläggsområde till en befintlig tomt. Vid Vekavägen önskar fastig-
hetsägaren bygga ett radhus med tre lägenheter på en tomt där man förut planerat ett parhus. Gran-
narna har här hörts om projektet. Den gamla slöjdskolans beteckning bör ändras om från en skolbe-
teckning (Y) till en AL-beteckning. Alla ändringar förordas och framgår av Bilaga 2/7 § av 23.1.2017
(bifogas ej).

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Styrelsen tar del av planeförslaget och ger synpunkter för den fortsatta planeringen.
Kommunstyrelsen föreslår att två byggnader vid Lyttsbacka inritas med skyddsbeteckning enligt Ös-
terbottens museums påpekande.
Kommunstyrelsen godkänner de rättelser till planen som framgår av bilaga Bilaga 2/7 § av 23.1.2017
(bifogas ej).
Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndigheterna har på nytt
möjlighet att ge utlåtande om den justerade planen.
Kommunstyrelsen tog del av planeförslaget och diskuterade ärendet men framförde inga nya syn-
punkter.

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslog att två byggnader vid Lyttsbacka inritas med skyddsbeteckning enligt Ös-
terbottens museums påpekande.
Kommunstyrelsen godkände de rättelser till planen som framgår av bilaga Bilaga 2/7 § av 23.1.2017
(bifogas ej).
Ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndigheterna har på nytt möjlighet att ge utlå-
tande om den justerade planen.
_________
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Kst 15.5.2017
Planläggaren:

Revideringen omfattar hela Terjärv centrum och även Messvekaområdet. Den gamla detalj-
planen är från år 1995 och alla ändringar som har gjorts samlas i denna revidering. Planen
ritas också in på den nya baskartan, som flygfotograferades under år 2012.

En utvidgning av planeområdet har skett runt hela Ringvägen. Planeområdets areal är ca
246 ha. En naturinventering och en inventering av gamla byggnader har även uppgjorts. I
naturinventeringen hittades inga flygekorrar, men nog områden där åkergroda samt fladder-
möss finns. I byggnadsinventeringen har 53 gamla byggnader dokumenterats. Av dessa har
en stor del fått skyddsbeteckning. Ett första planeförslag har uppgjorts och utkastet var till
påseende under tiden 27.5-26.6.2015.
20 anmärkningar inkom från markägarna. Planläggaren samt planerarna från konsultbyrån
Ramboll gav sina kommentarer över de inkomna anmärkningarna, vilka Tekniska nämnden
behandlade vid sitt möte den 16.9.2015.

Planen justerades till vissa delar och därefter begärdes utlåtanden av myndigheterna samt
nämnderna. Utlåtandena från myndigheterna och nämnderna behandlades i Tekniska
nämnden den 17.8.2016. I utlåtandet från Österbottens museum önskades en komplettering
av inventerade byggnader. Museet har granskat området hösten 2016 och anser att inventer-
ingen bör kompletteras med två gamla byggnader vid Lyttsbacka. Dessa har nu inventerats
och föreslås få skyddsbeteckning.

Kommunstyrelsen behandlade planen den 23.1.2017 och beslöt att planen justeras med
några mindre rättelser och att ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Planen
var igen till påseende för allmänheten under tiden 2.2-6.3.2017. Myndigheterna gavs också
ny möjlighet att ge utlåtande om den justerade planen. Det var bara Österbottens museum
som gav ett nytt utlåtande.

Av myndigheterna påpekade Österbottens museum att beteckningarna för de skyddade
byggnaderna borde definieras tydligare, så att beteckningarna sr och sr-1 blir till endast en
enhetlig beteckning sr-1. Beteckningen sk-1/s ändras till sk-1 men med samma betydelse.
Rubriken för sk-2 ändras till "Område eller del av område som är värdefullt med tanke på
stads- eller byabilden" och i bestämmelsen preciseras hur stengärdsgården skyddas på så
sätt att ingen åverkan får utföras utan tillstånd enligt §128 i Markanvändnings- och byggla-
gen.

Av markägarna inkom två anmärkningar. Vid Sandkullavägen yrkar Nils-Gustav Sandkulla
på, att tomtgränserna för kvarter 110b skall följa de existerande rågränserna. Vid Ringvägen
anser Lars Storrank, att de nya tomterna som planerats norr om Ringvägen har en negativ
inverkan på landskapsbilden och kulturmiljövärdena. "Med tanke på landskapsbilden och
odlingsområdets historiska kontinuitet skulle därför en koncentration av bebyggelsen till
Ringvägens omedelbara närhet vara motiverat, d.v.s. att ur planeförslaget stryka åtminstone
tomterna AO94 2-3 och AO95 4-6. Vad gäller de föreslagna tomterna AO92 1-3 skulle det
vara önskvärt att i en fortsatt detaljplanering utreda möjligheterna att bevara den del av den
gamla vägsträckningen som berörs av nuvarande plan, t.ex. genom att överväga placeringen
av den anslutande vägen från Ringvägen. Alternativt kunde det vara möjligt att vid själva
förverkligandet av eventuell ny bebyggelse beakta möjligheterna att i så stor utsträckning
som möjligt bevara den kvarvarande gamla vägsträckningen."
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Kommunen äger markområdet för kvarteren 94 och 95 och tanken har varit att här anlägga
ett nytt mindre bostadsområde, vilket är förnuftigt, eftersom kommunen inte har många ledi-
ga tomter kvar i Terjärv centrum. Att hitta lämpliga nya markområden är inte lätt och detta
tomtområde ligger lägligt nära centrum, skolor och daghem. För att till viss del kunna tillmö-
tesgå de ovannämnda anmärkningarna, kunde tomt 6 i kvarter 95 tas bort. För att beakta
den gamla vägsträckningen i kvarter 92, kunde tomterna justeras.

Efter påseendetiden har en tomtägare bredvid Södra Terjärvvägen lämnat in en anhållan om
köp av tilläggsmark av kommunen, eftersom de planerar en tillbyggnad av bostaden. Tomt-
ägaren önskar flytta tomtrån ca 14m in på ett mindre grönområde så att tomten förstoras
med ca 500m2. Detta grönområde är idag i ovårdat tillstånd och används inte av allmänhe-
ten.

Efter påseendetiden har också en annan tomtägare bredvid Norra Terjärvvägen lämnat in en
anhållan om köp av tilläggsmark på 900 m2 av kommunen eftersom han planerar ett garage.
Tomten skulle förstoras med halva tomt 2 i kvarter 122 och tomt 1 förstoras därmed till denna
del

T.F.KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen godkänner de föreslagna ändringar som Österbottens museum av-

ser gällande skyddsbeteckningen för gamla byggnader; att beteckningarna sr
och sr-1 blir till endast en enhetlig beteckning sr-1. Beteckningen sk-1/s ändras
till sk-1 men med samma betydelse. Rubriken för sk-2 ändras till "Område eller
del av område som är värdefullt med tanke på stads- eller byabilden" och i den-
na bestämmelse preciseras hur stengärdsgården skyddas på så sätt att ingen
åverkan får utföras utan tillstånd enligt §128 i Markanvändnings- och byggla-
gen. Då dessa ändringar är av teknisk natur och inte ändrar på föreslagna
skyddade byggnadernas skyddsstatus, sätts planen inte till påseende på nytt
utan de berörda markägarna meddelas per brev om de justerade beteckningar-
na.

att kommunen godkänner Nils-Gustav Sandkullas anmärkning och justerar tomt-
gränserna för kvarter 110b enligt gällande rågränser.

att kommunen tar bort tomt 6 i kvarter 95 gällande områdena vid Ringvägen
enligt Lars Storranks anmärkning samt beaktar den gamla vägsträckning-
en i kvarter 92 så att tomterna justeras.

att kommunen förstorar tomt 4 i kvarter 40 ca 12m in på kommunens grönområde.
att kommunen i övrigt godkänner planen gällande revideringen och utvidgningen

av detaljplanen för Terjärv centrum.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen samt föreslår dessutom
att kommunen tillåter Tony Kaitajärvi köpa halva tomt 2 (900m2) i kvarter 122,

vilket innebär att tomt 1 förstoras och tomt 2 försvinner helt.
__________
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Dnr: KST 93/2017

85 §. UNDANTAGSLOV Avgörande som gäller byggande vid strand; Kenneth Riippa

Planläggaren:

Kenneth Riippa ansöker om undantagslov från bestämmelser i 171 § MarkBL för uppförande
av ett mindre fritidshus på 13m2 på fastigheten Nygård RNr 23:0 i Överby by; Fastighetsbet.:
288-409-23-0. Byggnadsplatsen finns invid Perho å söder om Kaitfors byagrupp. Byggnads-
platsens areal är 2000 m² och dess läge framgår av den bifogade kartan. På området finns
ingen detaljplan eller generalplan så undantagslov bör sökas, eftersom det är fråga om byg-
gande vid strand. I landskapsplanen finns inga anteckningar som gäller byggplatsen.

En ändring av markanvändnings- och bygglagen § 171, som trädde i kraft 1.4.2016, ger
kommunen rätt att av särskilda skäl, på ansökan, bevilja undantagslov från en bestämmelse
eller begränsning som gäller byggande vid strand. Kommunfullmäktige i Kronoby är därmed
den instans som har rätt att bevilja undantagslov då den nya förvaltningsstadgan ej ännu trätt
i kraft.

Ansökan har delgetts berörda grannar, vilka inte framfört några anmärkningar.

Vid byggande invid en strand bör man använda samma "stomfastighetsprincip" som används
vid fördelning av byggplatserna i en strandgeneralplan. Denna princip bör också gälla som
beräkningsgrund på ett område, som inte har någon plan. Principen grundar sig på hur situa-
tionen såg ut den 15.10.1969, d.v.s. vid det datum då bestämmelserna i lagen rörande byg-
gande på stränder trädde ikraft.

Detta område har varit ett nyskiftesområde under 1970-talet och nyskiftet blev godkänt 1988,
vilket innebär att nyskiftet används som grund för beräkning av strandlinjen samt hur många
byggplatser som redan finns på stomfastigheten. Strandlinjen, som tillhör stomfastigheten,
har en naturlig längd på 170 meter. Enligt det vedertagna förfarandet för undantagslov skall
strandlinjen omvandlas vid smala vattendrag så att den motsvarar de faktiska byggmöjlighe-
terna i området. När avståndet till den motsatta stranden är mindre än 100 meter används
omvandlingskoefficienten 0,25. Vid avsnitt som är 100-200 meter breda är koefficienten 0,5.
Med tillämpning av detta förfarande blir längden på den omvandlade strandlinjen cirka 60
meter. På stomfastigheten finns inga byggplatser eller beviljade undantagslov från tidigare.

I kommunens godkända strandgeneralplan för Terjärv sjöar har man slagit fast, att en stom-
fastighet som inte tidigare har utnyttjad strandbyggrätt skall erhålla en första byggplats ifall
stomfastigheten har en minst 40 meter omvandlad byggbar strandlinje. Några speciella mil-
jövärden finns inte på detta område utan det är vanlig ekonomiskog, ca 40 årig björkskog. Ej
heller finns där några kulturminnesmärken eller fornlämningar. Något problem med över-
svämningar finns inte heller, då Perho ås vattenflöde går förbi denna byggplats genom att
den största delen av vattnet går genom Kaitfors kraftverk och leds ut genom en tunnel ca
200m nedanför byggplatsen. Sökanden är medveten om att Oy Perhonjoki Ab har rätt att
röra sig längs strandlinjen för att utföra rensnings- och röjningsarbeten. Då byggnadstrycket
är litet på detta område, är heller inte behovet att uppgöra en strandgeneralplan särskilt stor.
Byggandet av ett fritidshus på detta område förorsakar inga olägenheter med tanke på en
framtida planläggning av området.
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Då dessa parametrar är utredda, kan man konstatera att det finns möjlighet att bevilja undan-
tag på detta område.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen beviljar Kenneth Riippa förutsättningar för undantag i enlighet med §

171 i Markanvändnings- och bygglagen, för uppförande av en mindre
fritidsbyggnad på fastigheten Nygård RNr 23:0 invid Perho å i Nedervetil,
fastighetsbet.:288-409-23-0. Sökanden skall inom ett år söka bygglov med detta
undantagslov som grund för ansökan. Detta beslut delges sökanden,
byggnadsnämnden och NTM-centralen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 40/2017

86 §. BUDGET Bokföringsrapport 1.1.-31.3.2017

Ekonomichefen:

För årets tre första månader har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen samt utfallet för resultaträkningen. Resultatet för perioden är negativt och visar
-275 700 euro efter att större korrektivposter beaktats. Budgeterat för motsvarande period är
-18 300 euro. Verksamhetens intäkter ligger 132 800 euro över budgeten och har influtit till
28,5 %. Kostnaderna ligger 558 500 euro över budgeten och har använts till 26,3 %. Kom-
munalskatten har influtit 129 300 euro mer än budgeterat.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 58/2017

87 §. BUDGET 2017 Anhållan om tilläggsanslag för investering

Ekonomichefen:

Tekniska sektorn anhåller om ett tilläggsanslag för den fortsatta renoveringen av Ådalens
skola. I investeringsbudgeten för 2017 finns ett anslag om 680 000 € för renoveringen av
Ådalens skola, men det har uppkommit ett behov av ett tilläggsanslag om 280 000 €.

Tilläggsanslaget gäller saneringen av lärarrum (både för högstadiet och gymnasiet), gymna-
siets fysik- och kemisal samt korridor på första våningen som inte varit med i den tidigare
planen. I tilläggsanslaget finns också medel för matsalsinredning samt övervakningskameror
till Ådalen och gymnasiet. Målsättningen är att slutföra saneringen av Ådalens skola innan
skolstarten hösten 2017. Slöjdsalen saneras under år 2018.

Tekniska sektorn anhåller samtidigt om ett tilläggsanslag för yttre avloppssanering vid Cen-
tralskolan och Ådalens skola. I budgeten för 2017 finns ett anslag om 30 000 € för oförutsed-
da saneringar, vilket används för detta ändamål men ytterligare 15 000 € kommer att behö-
vas för att kunna slutföra avloppssaneringen. De gamla betongavloppen har kartlagts genom
filmning av rören, där det framkom att rören på flera ställen rasat ihop samt skjutits ifrån var-
andra. Renoveringsbehovet är akut.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige

att ett tilläggsanslag till investeringsbudgeten på 280 000 € för den fortsatta reno-
veringen av Ådalens skola och gymnasiet beviljas.

att ett tillägganslag till investeringsbudgeten på 15 000 € för yttre avloppssanering
vid Centralskolan och Ådalens skola beviljas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 11/2017

88 §. FONDER Ändring av stadgar för Kronoby kommuns allmännyttiga fond

KST 29.2.2016

Ekonomichefen:
Kronoby kommuns allmännyttiga fond bildades genom en sammanslagning av samtliga donationer i
f.d. Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner 29.9.1976. Eftersom stadgarna till vissa delar är föråld-
rade föreslås att följande ersätter de gamla stadgarna:

1 §
Fonden har bildats genom sammanslagning av samtliga donationer i f.d. Kronoby, Nedervetil och Ter-
järv kommuner 29.9.1976. Per 31.12.2015 uppgår fondens kapital till 32 335,70 euro.

2 §
Fondens kapital kan ökas genom donationer eller genom att en del av fondens avkastning läggs till
kapitalet.

3 §
Fondens medel bör placeras så att dess realvärde bevaras ävensom så att avkastningen blir så stor
som möjligt.
Fondens medel kan ingå i kommunens betalningsrörelse, varvid kommunen gottskriver fonden en
ränta, som med 2 % överstiger den ränta som kommunen erlägger för långfristiga lån, eller placeras
på högränteavkastande eller indexskyddade konton på bank, eller placeras i aktier, obligationer eller
andra värdepapper.

4 §
Fondens årliga avkastning utnyttjas på följande ändamål:
Fördelas till stipendier på 50,00 euro för ungdomar i åldern 16-18 år, som har per 31.1 Kronoby som
sin hemkommun och som studerar på andra stadiet eller på Folkhögskola.

5 §
Fondens förvaltning redovisas årligen. Kommunstyrelsen fastställer årligen fördelningen av minst 75
% av fondens avkastning. Beslut bör göras före utgången av januari månad. Ifall någon del av avkast-
ningen inte kan fördelas enligt föregående paragraf nämnda princip läggs denna del av fondens av-
kastning på kapitalet.

6 §
Utbetalning av stipendier sker efter sista ansökningsdag.

7 §
Fondens bokföring ingår i kommunens centralbokföring.

8 §
Ändring av denna fonds stadgar skall göras av kommunfullmäktige på sådant sätt som kommunalla-
gen stadgar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns allmännyttiga

fond.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns allmännyttiga

fond.
___________________
Kfge 10.3.2016

Jan-Erik Hästö föreslog återremittering av ärendet, vilket understöddes av Carl-Johan Enroth.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet.
____________________
Kst 4.4.2016

Ekonomichefen:
Kronoby kommuns allmännyttiga fond bildades genom en sammanslagning av samtliga donationer i
f.d. Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner 29.9.1976. Eftersom stadgarna till vissa delar är föråld-
rade föreslås att följande ersätter de gamla stadgarna:

1 §
Fonden har bildats genom sammanslagning av samtliga donationer i f.d. Kronoby, Nedervetil och Ter-
järv kommuner 29.9.1976. Per 31.12.2015 uppgår fondens kapital till 32 335,70 euro.

2 §
Fondens kapital kan ökas genom donationer eller genom att en del av fondens avkastning läggs till
kapitalet.

3 §
Fondens medel bör placeras så att dess realvärde bevaras ävensom så att avkastningen blir så stor
som möjligt.
Fondens medel kan ingå i kommunens betalningsrörelse, varvid kommunen gottskriver fonden en
ränta, som med 2 % överstiger den ränta som kommunen erlägger för långfristiga lån, eller placeras
på högränteavkastande eller indexskyddade konton på bank, eller placeras i aktier, obligationer eller
andra värdepapper.

4 §
Fondens årliga avkastning utnyttjas på följande ändamål:

Fördelas till stipendier på 50,00 euro för ungdomar i åldern 16-18 år, som har per 31.1 Kronoby som
sin hemkommun och som studerar på andra stadiet eller på Folkhögskola. Ifall ansökningarnas totala
belopp överstiger den utdelningsbara avkastningen sker utdelningen genom lottdragning, varvid de
ungdomar som tidigare erhållit stipendium inte beaktas ifrågavarande år.

5 §
Fondens förvaltning redovisas årligen. Kommunstyrelsen fastställer årligen fördelningen av minst 75
% av fondens avkastning. Beslut bör göras före utgången av januari månad. Ifall någon del av avkast-
ningen inte kan fördelas enligt föregående paragraf nämnda princip läggs denna del av fondens av-
kastning på kapitalet.

6 §
Utbetalning av stipendier sker efter sista ansökningsdag.

7 §
Fondens bokföring ingår i kommunens centralbokföring.
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8 §
Ändring av denna fonds stadgar skall göras av kommunfullmäktige på sådant sätt som kommunalla-
gen stadgar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns allmännyttiga

fond.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________

Kfge 21.4.2016

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att omfatta styrelsens förslag.
_______________

Kst 15.5.2017

Ekonomichefen:

Kronoby kommuns allmännyttiga fond bildades genom en sammanslagning av samtliga do-
nationer i f.d. Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner 29.9.1976. Under år 2016 togs i
kommunfullmäktige beslut om ändring av fondens stadgar. Sedermera har påtalats att man i
ändringen inte beaktat de ursprungliga donatorernas viljor och önskemål för fonden. Följande
föreslås ersätta de stadgor som godkändes av fullmäktige 21.4.2016 § 23:

1 §
Fonden har bildats genom sammanslagning av samtliga donationer i f.d. Kronoby, Nedervetil
och Terjärv kommuner 29.9.1976. Per 31.12.2016 uppgår fondens kapital till 32 845,92 euro.

2 §
Fondens kapital kan ökas genom donationer eller genom att en del av fondens avkastning
läggs till kapitalet.

3 §
Fondens medel bör placeras så att dess realvärde bevaras ävensom så att avkastningen blir
så stor som möjligt.
Fondens medel kan ingå i kommunens betalningsrörelse, varvid kommunen gottskriver fon-
den en ränta, som med 2 % överstiger den ränta som kommunen erlägger för långfristiga
lån, eller placeras på högränteavkastande eller indexskyddade konton på bank, eller place-
ras i aktier, obligationer eller andra värdepapper.

4 §
Fondens årliga avkastning utnyttjas på följande ändamål:

25 % till Samfundet Folkhälsans lokalavdelning i Kronoby kommundel, att användas för lo-
kalavdelningens simkursverksamhet

25 % utdelas till stipendier åt mindre bemedlade flickor från Kronoby som studerar vid Kvar-
nen folkhögskola
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24 % fördelas till stipendier åt studeranden hemmahörande i Terjärv kommundel

13 % fördelas till stipendier åt studeranden hemmahörande i Nedervetil kommundel

13 % fördelas till stipendier åt studeranden hemmahörande i Kronoby kommundel

Stipendier på 50,00 euro kan delas ut åt ungdomar i åldern 16-24 år, som per 31.1 har Kro-
noby som sin hemkommun och som studerar på andra stadiet eller på folkhögskola. Ifall an-
sökningarnas totala belopp överstiger den utdelningsbara avkastningen sker utdelningen
genom lottdragning, varvid de ungdomar som tidigare erhållit stipendium inte beaktas ifråga-
varande år.

5 §
Fondens förvaltning redovisas årligen. Kommunstyrelsen fastställer årligen fördelningen av
minst 75 %, högst 90 % av fondens avkastning. Ifall någon del av avkastningen inte kan för-
delas enligt föregående paragraf nämnda princip läggs denna del av fondens avkastning på
kapitalet.

6 §
Utbetalning av stipendier sker efter sista ansökningsdag.

7 §
Fondens bokföring ingår i kommunens centralbokföring.

8 §
Ändring av denna fonds stadgar skall göras av kommunfullmäktige på sådant sätt som kom-
munallagen stadgar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns all-

männyttiga fond.

Elisabeth Hagström föreslår att de 25 % som utdelas till mindre bemedlade flickor från
Kronoby, vilka studerar vid Kvarnens folkhögskola, ges till Kvarnen för utdelning där. Förslaget
vann inget understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 55/2017

89 §. EKONOMI Principer för ägarstyrning

Ekonomichefen:

Den nya kommunallagen ställer krav på kommunerna bl.a. när det gäller styrning och kontroll
över all kommunal verksamhet, även om den bedrivs i bolagsform. De av kommunen ägda
sammanslutningarna representerar stora tillgångar och det ställer krav på löpande uppsikt
över bolagens resultat, utveckling och ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och
goda förutsättningar för kommunens hela verksamhet, oavsett i vilken juridisk form verksam-
heten bedrivs.

Syftet med ägarstyrning är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla
kommunens verksamhet och fastställa rollfördelningen mellan kommunen som ägare och
sammanslutningarna, dels att tydliggöra styrelsernas roller och ansvar i bolagen.

Detta innebär att kommunen måste skapa en klar och tydlig bild av varför man äger bolag
och hur man vill att bolagen ska utvecklas. Genom att skapa och använda formella styrin-
strument ges förutsättningar för en kultur som gör det möjligt att styra bolagen i önskad rikt-
ning. Därför har också principer för ägarstyrning i Kronoby kommun gjorts upp.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner principerna för Kronoby kommuns ägarstyrning.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
15.5.2017

Sida
5/142

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

23.5.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 56/2017

90 §. EKONOMI Koncerndirektiv för Kronoby kommun

Ekonomichefen:

Kommunkoncernen är en ägande- och förvaltningsstruktur vars ändamål är att möjliggöra
samordning och samarbete mellan enheterna i koncernen så att kommunen som helhet och
dess invånare gynnas. Kommunen som modersammanslutning är ansvarig för att styra ut-
vecklingen och besluta vilka tjänster kommunen ska tillhandahålla. Sammanslutningar be-
hövs för att komplettera kommunens egen tjänsteproduktion.

Koncerndirektiven skapar förutsättningar för styrning av de dottersammanslutningar som hör
till kommunkoncernen enligt de mål som fastställts.

Syftet med koncerndirektiv är att förenhetliga och effektivera styrningen av kommunkoncer-
nens sammanslutningar och att säkerställa informationsbytet mellan kommunen och dess
sammanslutningar. Avsikten med koncerndirektiv är att stöda kommunkoncernens ledarför-
utsättningar och ägarstyrning så att koncernen kan ledas och styras enligt enhetliga direktiv
och verksamhetsprinciper med beaktande av kommunkoncernens intresse som helhet.

Ägarstyrning och koncernstyrning har fått en starkare och tydligare roll i den nya kommunal-
lagen och därför finns ett stort behov att uppdatera Kronoby kommuns koncerndirektiv.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner koncerndirektivet för Kronoby kommun.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 57/2017

91 §. AVTAL Avtalsanvisningar

Ekonomichefen:

Kommunallagens anvisningar om avtal och avtalshantering syftar till att trygga att målen för
kommunens verksamhet och ekonomi uppfylls i de avtal som kommunen ingår. Kommunens
ledning och beslutsfattare bör vara väl informerade om hur avtalen fungerar och vilka risker
som är förknippade med dem. Organiseringsansvaret förutsätter att avtalen övervakas aktivt
och att man reagerar på eventuella brister.

Kommunen bör ha en avtalsanvisning som bland annat anger hur avtalsprocessen går till
och hur avtalen skrivs och övervakas. En avtalsanvisning har uppgjorts för Kronoby kom-
mun. För avtalen ska det utses ansvariga personer som rapporterar till ledningen om hur
avtalen fungerar, åtminstone när det gäller avtal som har betydelse med tanke på riskhanter-
ingen.

En grundläggande förutsättning för avtalshantering är att personalen har tillräcklig avtals-
kompetens. De personer som bereder och övervakar avtalen ska kunna utarbeta avtalsvillkor
och förstå principerna för avtalsrätt.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner Kronoby kommuns avtalsanvisning.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 54/2017

92 §. AVTAL Grundavtal för samkommunen Österbottens förbund för utbildning och kultur

Förvaltningschefen:

Med anledning av den förnyade kommunallagen är samkommuner skyldiga att förnya sitt
grundavtal och därtill hörande förvaltningsstadga.

Samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, SÖFUK
har avgett ett förslag till förnyat grundavtal, vilket enligt kommunallagen hör till medlems-
kommunernas beslutskompetens. Grundavtalets innehåll följer kommunallagen § 56.

SÖFUK har som målsättning att behandla förslaget till förvaltningsstadga vid samkommun-
stämman den 24 maj 2017, för att den skall kunna träda i kraft 1.6.2017.

Samkommunstyrelsen inbegär medlemskommunernas behandling av uppdaterade grundav-
talet före 22.5.2017. SÖFUK är dock medvetet om att fullmäktige i Kronoby behandlar ären-
det först 22.5.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen godkänner förslaget till grundavtal för Österbottens förbund för ut-

bildning och kultur.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 21/2017

93 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Malax kommuns anhållan om utlåtande; samarbets-
avtal angående Pixnekliniken

Kst 6.3.2017 § 55

Förvaltningschefen:
Kårkulla samkommun beslöt vid sitt möte 12.10.2016 § 25 att missbrukarvårdens verksamhet i sam-
kommunens regi upphör 30.6.2017.

Missbrukarvård på svenska är en stor angelägenhet för kommunernas invånare. I avsikt att upprätt-
hålla kontinuerlig verksamhet fram till dess att landskapsreformen genomförs och social- och hälso-
vården överförs till landskapet Österbotten vore det viktigt att missbrukarvården får en ny värdorgani-
sation. Preliminära diskussioner har därför förts med kommunerna kring en organisering av missbru-
karvården vid Pixnekliniken i Malax kommuns regi. Malax kommunstyrelse beslöt vid sitt möte
23.1.2017 att sända ut en begäran om utlåtande om att tvåspråkiga kommuner i Österbotten ingår ett
samarbetsavtal kring missbrukarvården vid Pixnekliniken.

Eftersom Kårkulla har beslutat att avsluta verksamheten och verkställt sina beslut kommer det inte att
handla om överlåtelse av rörelse. I stället handlar det om att starta upp Pixnekliniken från och med
1.8.2017 i ny regi. Arrangemanget skulle bygga på ett värdkommunavtal och en direktion, för att ge
samarbetskommunerna möjlighet till insyn i verksamheten. Prissättningen ses över, förslagsvis så att
den tidigare tillämpade årsavgiften skulle sänkas och i stället skulle dygnspriserna för användningen
höjas. Budgeten skulle baseras på Pixneklinikens nuvarande personalstyrka och en förstärkning med
en tjänst, dock så att totalbudgeten på årsnivå för 2017 landar på ungefär nuvarande nivå, omkring
560 000 brutto (ca 15 000 mer än en motsvarande Kårkullabudget 2017). Förstärkningen på perso-
nalsidan är viktig för att det ska möjliggöra högre personaltäthet och därmed högre vårddygnsproduk-
tion. Förman för enheten skulle vara i tjänsteställning och den tjänsten skulle lediganslås. Befintlig
personal vid Pixnekliniken bereds möjligheten att anställas i befattningar, som motsvarar nuvarande
funktioner. Det är en viktig målsättning att ta tillvara kompetensen vid Pixnekliniken och att upprätthål-
la kontinuitet i missbrukarvården tills landskaps--reformen genomförs och verksamheten kan överföras
på bredare axlar. Malax kommun kan axla ett visst ansvar för att utveckla nuvarande verksamhet,
bland annat genom personalförstärkningen, sträva till högre vårddygnsproduktion och få en bredare
servicepalett. En bredare ansats till utveckling av missbrukarvården behöver dock ske i anslutning till
förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen och Malax kommun torde förbinda sig till att sam-
arbeta med behövliga arbetsgrupper på regional nivå för det ändamålet.

Kronoby bör ha möjlighet att använda sig av missbrukarvårdens tjänster vid Beroendecentret Porten
vid Soite i Karleby när det gäller tillnyktrings- och avvänjningsvård, öppen rehabilitering (unga, vuxna),
anstalts- och familjerehabilitering samt behandling av spelberoende. Servicen produceras av Ventu-
skartano ry.Tillgången på svensk service kan dock inte garanteras 24 h i dygnet och därför är Pixnek-
liniken ett viktigt alternativ för personer som kan behöva vård på svenska.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner utkastet till avtal, preliminärt förslag till

årsbudget och förslag till produktkatalog för Pixnekliniken.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______
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Kst 15.5.2017

Utkastet till avtal gällande Pixnekliniken har ännu inte behandlats i kommunfullmäktige. Ma-
lax kommun har 27.4.2017 sänt ett slutligt samarbetsavtal. Det innehåller en ny mening, som
gör det möjligt för nya kommuner att ansluta sig.

Tidtabellen är att Kronobys (samt ev. Eckerös, Kristinestads och Mariehamns) deltagande
skulle behandlas i fullmäktige i Malax 8.6.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Kronoby kommun går med i värdkommunen för Pixnekliniken och god-

känner det slutliga avtalet, ett preliminärt förslag till årsbudget och för-
slag till produktkatalog för Pixnekliniken.

Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att Kronoby kommun inte går med i värd-
kommunen för Pixne-kliniken, vilket understöds av Sixten Dalvik. Då ordföranden konstaterar
att det finns två förslag, bör omröstning verkställas. Hon föreslår att detta sker med namn-
upprop så, att den som röstar på t.f. kommundirektörens förslag röstar "ja" och att den som
röstar på Hagströms förslag röstar "nej". Rösterna föll 7 ja-röster (Dahlbacka, Forsberg,
Hongell, Sandström, Skullbacka, Strandvall och Byggmästar) och 2 nej-röster (Dalvik och
Hagström). T.f. kommundirektörens förslag vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning i enlighet med förslaget.
__________
.
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Dnr: KST 7/2016

94 §. VATTEN OCH AVLOPP Förslag till nya verksamhetsområden för vattentjänstver-
ken i kommunen

Miljövårdssekreteraren:

Enligt lagen om vattentjänster (119/2001) ska kommunen utveckla vattentjänsterna inom sitt
område samt godkänna verksamhetsområden och vid behov ändra dem. Verksamhetsområ-
dena ska omfatta de områden där det på grund av den faktiska eller den planerade sam-
hällsutvecklingen är behövligt att ansluta fastigheterna till vattentjänstverkets vattenledning
eller spillvattenavlopp. Ett verksamhetsområde ska vara sådant att vattentjänstverket klarar
av att på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt sköta de vattentjänster som det ansvarar
för, och de avgifter som tas ut för att täcka kostnaderna för vattentjänsterna blir skäliga och
rättvisa. Fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde ska anslutas till ver-
kets vattenledning och spillvattenavlopp. En fastighet inom ett verksamhetsområde men
utanför en tätort behöver dock inte anslutas, om fastighetens vatten- eller avloppsanordning-
ar har byggts innan verksamhetsområdet godkändes och hanteringen av spillvatten sker
enligt bestämmelserna i miljöskyddslagen. Befrielse från anslutningsskyldigheten kan på
vissa villkor beviljas bl.a. om kostnaderna för anslutningen till ledningsnätet blir oskälig för
fastighetens ägare eller innehavare. Verksamhetsområdena, tätorterna inom dem och de
områden som omfattas av vattenledningsnätet respektive spillvattennätet ska enligt lagen om
vattentjänster anges på kartor som skulle vara allmänt tillgängliga i ett datanät senast
31.12.2016. Med tätort avses ett område där det bor åtminstone 200 personer i byggnader
som finns nära varandra. De officiella tätortsavgränsningarna fastställs av Finlands miljöcen-
tral och uppdateras årligen.

I Kronoby kommuns utvecklingsplan för vattentjänster, som godkändes i fullmäktige 2014,
konstaterades att vattenverkens verksamhetsområden ska ses över så att de motsvarar den
nuvarande situationen. Den senaste uppdateringen av verksamhetsområdena gjordes 2001.
Kommunstyrelsen tillsatte i 10 § 18.1.2016 en arbetsgrupp för att granska kommunens verk-
samhetsområden gällande vatten och avlopp. Till arbetsgruppen utsågs Kimmo Bodbacka
(ordf.), Karin Björkgård (sekr.), Hans Sandström, Tage Torrkulla, Susanne Hongell och Six-
ten Dalvik. Arbetsgruppen har sammanträtt 3 gånger och har under arbetets gång gett vat-
tentjänstverken möjlighet att ge förslag till ändringar. Utgående från vattentjänstverkens åsik-
ter har ett förslag till nya verksamhetsområden för vatten och avlopp utarbetats. I förslaget
har nya huvudledningar och förbindelseledningar ritats in, bl.a. vattenledningen till Jolkka-
Saarukka i Nedervetil. Gällande avlopp har verksamhetsområdet utvidgats på områden där
nätet redan är utbyggt, t.ex. vid Bredbacka och Brinkas i Terjärv. I övrigt har man varit åter-
hållsam då det gäller att utvidga verksamhetsområdena. Bl.a. på Fiskarholmen i Kronoby, vid
Åbacka och Pelo i Nedervetil samt vid Nabba och Granöby i Terjärv har områden för av-
loppsledningsnät strukits eller minskats från utvecklingsplanen 2014. I Kronoby har även
området för vattenförsörjning minskats.

Arbetsgruppen överlämnade förslaget, som omfattar kartor över verksamhetsområdena, till
kommunstyrelsen 26.10.2016. Kommunstyrelsen tog del av förslaget i 9 § 23.1.2017 och
beslöt att sätta det till påseende i trettio dagar samt inbegära utlåtanden av NTM-centralen,
Mellersta Österbottens miljöhälsovård och vattentjänstverken. Arbetsgruppen fick i uppdrag
att bearbeta utkastet till verksamhetsområden med beaktande av utlåtandena.
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Inom utsatt tid har utlåtanden inkommit från NTM-centralen i Södra Österbotten, Kronoby
Vatten och Avlopp Ab, samt Andelslaget Söderby Vatten. Miljönämnden gav sitt utlåtande
tidigare (52 § 13.12.2016) och Mellersta Österbottens Miljöhälsovård har meddelat att de inte
har synpunkter på förslaget och inte ger något utlåtande.

NTM-centralen påpekar bl.a. att

 det inte är nödvändigt att offentliggöra uppgifter om nätens placering i datanätet och
av säkerhetsskäl ska detta inte heller göras

 det utöver detaljplaneområden också finns tätbebyggda områden och områden där
sanitära skäl eller miljöskyddsskäl kan kräva att ett verksamhetsområde fastställs.
Områden i norra och södra Nedervetil, Granöbyn, området sydost om Heimsjön i Ter-
järv samt Bråtöbyn och en del gårdsgrupper längs Kronoby å räknas som tätort, men
verksamhetsområde har inte föreslagits. Då man granskar behovet av att ordna vat-
tentjänster bör särskild uppmärksamhet riktas mot dessa områden. Avgränsningen
bör även kunna motiveras för fastighetsinnehavare som blir utanför ett verksamhets-
område, t.ex. med långa avstånd i glesbebyggda områden.

 det är speciellt viktigt att granska behov av verksamhetsområden för avloppstjänster i
tätbebyggda områden, som befinner sig i närheten av vattendrag eller på grundvat-
tenområden, eftersom dessa i annat fall berörs av övergångstiden (31.10.2019) som
gäller effektivering av fastighetsvisa avloppsreningssystem i glesbygdsområden. Om
kommunen är skyldig att ordna vattentjänster inom dessa områden bör verksamhets-
området fastställas innan övergångstiden löper ut för att undvika att fastighetsinneha-
vare åläggs investera först i ett eget system för att sedan tvingas ansluta sig till vat-
tentjänstverkets avloppssystem.

 det bör ställas upp en målinriktad tidsplan för när ledningsnäten ska byggas ut i de
olika delarna av verksamhetsområdet i samband med godkännandet av verksam-
hetsområdet.

Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s påpekar i sitt utlåtande 1.3.2017 att ett par mindre korriger-
ingar bör göras i avgränsningarna som gäller verksamhetsområdet för vattendistribution; i
Norrby mot Pedersörerån, gränsen mot RV-8 på västra sidan samt vid Emet, gränsen mot
RV-13 på södra sidan. På avloppssidan är verksamhetsområden inritade enligt bolagets
önskemål.

Andelslaget Söderby Vatten säger i sitt utlåtande 28.2.2017 att förslaget till verksamhetsom-
råde avviker från det som andelslaget godkänt 11.6.2001 och som kommunfullmäktige sena-
re fastställde. Ordföranden Jörgen Åbacka har tillsammans med kommunens planläggare
Dan Stenlund utarbetat en ny och tydligare karta, där också ledningsdragningen ingår. An-
delslaget påpekar att Fröjdö gårdsgrupp är utritad som ett särskilt område till vilket vatten
levereras genom avtal. Andelslaget vidhåller att verksamhetsområdet ska fastställas enligt
den nya kartan, bilaga 3 till utlåtandet.

Miljönämnden konstaterar i sitt utlåtande 52 § 13.12.2016 att verksamhetsområdena begrän-
sas till att gälla i huvudsak områden dit ledningsnätet redan är utbyggt. Detta är en enkel
lösning eftersom en förstoring av verksamhetsområdena medför både skyldigheter och rät-
tigheter för vattentjänstverk och fastighetsinnehavare. Det underlättar för båda parter om
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verksamhetsområdet motsvarar den verkliga situationen. Miljönämnden anser att vatten-
tjänstverken ändå kontinuerligt bör arbeta för att utvidga verksamhetsområdena, i första
hand för avlopp, och så småningom inkludera alla fastigheter som ligger strax intill befintligt
ledningsnät. Vattentjänstverken bör också aktivt arbeta för att bygga ut avloppsledningsnätet
till områden där många fastigheter ligger nära varandra på ett överkomligt avstånd från be-
fintligt nät. Åtminstone de områden som räknas som tätort borde ingå i verksamhetsområde-
na. Vid utbyggnad bör vattentjänstverken prioritera de områden där utvidgning medför den
största nyttan, t.ex. strandområden. Eftersom situationen hela tiden förändras borde verk-
samhetsområdena uppdateras oftare än hittills.

Utlåtandena har gåtts igenom och ärendet har beretts vidare av kommunens tjänstemän
Kimmo Bodbacka, Dan Stenlund och Karin Björkgård. Arbetsgruppen har inte sammankallats
på nytt. Kartorna har korrigerats enligt vattentjänstverkens önskemål. NTM-centralens utlå-
tande har noterats. Kartorna har gjorts i två versioner, varav den ena är en nätversion utan
uppgifter om nätens placering. Tjänstemännen anser att NTM-centralens och Miljönämndens
synpunkter som gäller behov av utvidgning av verksamhetsområdena till tätbebyggda områ-
den samt strand- och grundvattenområden kan beaktas vid nästa uppdatering av verksam-
hetsområdena. Uppdateringen borde göras före 31.10.2019. Vattentjänstverken har inte gett
någon tidsplan för utbyggnad, trots att arbetsgruppen frågade efter en sådan då arbetet in-
leddes.

Det uppdaterade kartmaterialet sänds elektroniskt. Kartorna finns i pappersform till påseende
på sammanträdet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att verksamhetsområden för vatten och avlopp fastställs i enlighet med kartorna (8

st.) daterade 8.5.2017.
att en ny uppdatering av verksamhetsområdena och en målinriktad tidsplan för när

ledningsnäten ska byggas ut görs inom två år.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 90/2017

95 §. FÖRVALTNING Revisionsnämndens begäran om utlåtande: behandling av
överskridningen inom social- och hälsovården 2016

Revisionsnämnden delger kommunstyrelsen och t.f. kommundirektören revisionsberättelsen,
och inbegär till sitt möte 16.5.2017 kommunstyrelsens och t.f. kommundirektörens bemötan-
de angående överskridningen inom social- och hälsovården och en förklaring varför ingen
budgetändring bereddes till fullmäktige.

Social- och hälsovårdsnämnden i Karleby behandlade ärendet 21.9.2016 varpå förslaget
remitterades för närmare utredning till följande möte. Samtidigt inbegärdes Kronoby kom-
muns utlåtande om den ekonomiska delårsrapporten samt om förslaget till begäran om
tilläggsanslag för social- och hälsovårdsväsendets verksamhet i Kronoby år 2016. Begäran
om utlåtande inkom 29.9.2016. Kommunstyrelsen behandlade ärendet brådskande som öv-
rigt ärende under § 189 den 3.10.2016 för att kunna ge sitt utlåtande innan svenska sektio-
nens möte 11.10.2016 och social- och hälsonämndens möte 12.10.2016, där ärendet åter
skulle behandlas.

Kommunstyrelsens beslut i ärendet blev, att översända ett utlåtandet till Karleby stad, se-
dermera Soite. I utlåtandet framgick att Kronoby kommun är oroad över begäran om
tilläggsanslag i storleksklassen 825 000€. Soite uppmanas att se över sina kostnader över
hela linjen för att undvika att kommunerna drabbas av dylika överraskningar sent på året.
Kommunstyrelsen begärde en skriftlig utredning över hur Kronobys sparprogram för år 2016
har genomförts och bjöd till sitt möte den 17.10.2016 in ansvariga tjänstemän Jussi Salminen
och Stina Mattila samt Roy Sabel för att ytterligare få en muntlig utredning kring tilläggsäs-
kandena. I protokollet under "delgivningsärenden" framgår att de tre ovannämnda under en
knapp timme informerade om orsakerna till de höga social- och hälsovårdskostnaderna år
2016 samt förslaget till tilläggsbudget. Ärendet antecknades för kännedom.

Enligt i oktober 2016 gällande förvaltningsstadga skall ändringar i budgeten föreläggas full-
mäktige genast, då behovet blir känt, dock senast inom oktobermånad. Efter sagda tidpunkt
kan ändringar i budgeten behandlas i undantagsfall, dock före budgetårets utgång. Enligt då
gällande värdkommunavtal är det stadsstyrelsen och fullmäktige i Karleby som beviljar
tilläggsanslag för social- och hälsovårdens driftskostnader. Stadsstyrelsen behandlade ären-
det på sitt möte 31.10.2016 och fullmäktige godkände på sitt möte 14.11.2016 en tilläggs-
budget på 825 000€ för Kronoby och 5 670 000€ för Karleby gällande social- och hälso-
vårdskostnaderna. Först efter detta kunde kommunstyrelsen i Kronoby ha fört en tilläggs-
budget till fullmäktige i Kronoby, vilket i praktiken hade inneburit en behandling i december.
Enligt den förvaltningsstadga fullmäktige godkände 23.2.2017 kan budgetändringar föras till
fullmäktige under hela budgetåret, vilket väsentligt förbättrar förutsättningarna för fullmäkti-
ges budgetmakt.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar revisionsnämndens revisionsberättelse för kännedom och an-
tecknar ovanstående redogörelse som svar på hur överskridningen inom social- och hälso-
vården har behandlats. Paragrafen justeras omedelbart.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.

Paragrafen justerades omedelbart vid mötet.
__________
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Dnr: KST 91/2017

96 §. FÖRVALTNING Revisionsnämndens begäran om svar angående behandlingen av
Enroth m.fl.:s yrkande om extra fullmäktigemöte

Kst 15.5.2017
T.f kommundir.
Nämndmedlem Peter Albäck har den 15.2.2017 framställt en förfrågan till revisorn om kom-
munstyrelsen om kommunstyrelsens behandling av skrivelse eller post från fullmäktige. Frå-
gan berör vad som kan anses vara god förvaltningssed i behandling av ärendet som framgår
av Bilaga 1/96 § av 15.5.2017. Revisorn har på revisionsnämndens möte 18.4.2017 gett ett
skriftligt svar på förfrågan. Revisionsnämnden gav utlåtandet, Bilaga 2/96 § av 15.5.2017, för
kännedom till kommunstyrelsen och vill ha svar av kommunstyrelsen varför brevet från de tio
fullmäktigeledamöterna inte behandlades på kommunstyrelsens möte 23.1.2017.

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.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet om landskapstillhörighet på sitt möte 4.2.2016 och
ånyo på sitt möte 7.11.2016. Regeringen publicerade 21.12.2016 riktlinjer om klientens val-
frihet inom social- och hälsovården. Dessutom publicerade regeringen de ändringar i utkas-
ten till landskaps- och social- och hälsovårdslagar som gjorts efter remissbehandlingen.
Samtidigt beslöt regeringen att en kommun, Kuhmois, får byta landskap i samband med re-
formen. De övriga fyra kommuner som ville byta landskap eller de åtta kommuner som inte
tog ställning blev enligt regeringens linjedragning kvar i sina ursprungliga landskap. Social-
och hälsovårdsministeriet och finansministeriet sände 31.1.2017 ett utkast till en lag om val-
frihet med anknytning till social- och hälsovårdsreformen på remiss. Kommunstyrelsen beslöt
om kommunens utlåtande på sitt möte 6.3.2017. Övriga lagförslag sändes inte på en ny re-
missrunda till kommunerna.

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 i
ärendet som närmare redogjordes för i beredningen till behandlingen av ärendet i kommun-
styrelsen 13.2.2017 och i kommunfullmäktige 23.2.2017. I det ställningstagandet framkom-
mer inget nytt som inte funnits till kännedom den 7.11.2016 när fullmäktige behandlade
ärendet. I förvaltningslagen beskrivs grunderna för god förvaltning och i dess 23 § slås fast
att ärenden ska behandlas utan ogrundat dröjsmål. En acceptabel behandlingstid har ansetts
vara två månader. Behandlingstiden för yrkandet av Enroth m.fl. behandlades under en kor-
tare tid än så. Enligt den upphävda kommunallagens 54 § (motsvarande den nya lagens 94
§) som i och med övergångsbestämmelserna i den nya kommunallagen gäller fram till sista
maj år 2017 skall fullmäktige ”sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av
fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende. Ett sådant ärende
skall beredas i brådskande ordning”.
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Konsultation med Kommunförbundets jurist skedde i december och januari kring vad som
avses med brådskande beredning. Hon konstaterar att hon inte är medveten om någon prax-
is i ärendet, men att de brukar säga att det inte nödvändigtvis kräver extrainsatta möten. Vid
en preciserande fråga 5.1.2017 om Kronoby kan utgå från att yrkandet behandlas på ordina-
rie fullmäktigemöte 23.2.2017 så fås svaret ” om det finns skäl att ordna mötet mer bråds-
kande 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 förelåg inga utom-
stående deadlines, fatalietider eller liknande och därför behandlades ärendet på fullmäktige-
mötet 23.2.2017. Regeringen avgav sin proposition kring landskaps- och social- och hälso-
vårdslagarna där också landskapsindelningen ingår den 2.3.2017 och lagförslagen behand-
las för närvarande av riksdagen. Riksdagen har inte till dags dato ännu lagstiftat i ärendet
vilket innebär att det ännu är möjligt att framföra eventuella synpunkter på beredningen. Nå-
got som dock fullmäktige inte gjorde på sitt möte 23.2.2017. Kommunstyrelsen beredde
ärendet för fullmäktige på sitt möte den 13.2.2017 i enlighet med normal beredning för full-
mäktigemöten.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ovanstående redogörelse som svar på varför brevet från de tio
fullmäktigeledamöterna inte behandlades på kommunstyrelsens möte 23.1.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att anteckna redogörelsen i enlighet med förslaget och att
kommunstyrelsens ordförande konstaterar att yrkandet borde ha delgetts på mötet
23.1.

Paragrafen justerades omedelbart.
__________
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Dnr: KST 86/2017

97 §. BIDRAG Musikcafé After Eight rf:s ansökan om bidrag för uppsökande ungdoms-
verksamhet

Förvaltningschefen:

Föreningen Musikcafé After Eight anhåller sedvanligt om årligt understöd för det uppsökande
ungdomsarbetet i Jakobstadsregionen.

Regionförvaltningsverket beviljade för 2017-2018 totalt 81 000 € för tre uppsökare (27 000 €
per anställd). Ansökt summa var 90 000 €.

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. Till följd av den ökande ungdomsarbetslösheten kom-
mer behovet av handledning inte att minska.

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. De uppsökande ungdomsarbetarna fungerar som en neutral vuxen-
kontakt och gör tillsammans med den unga upp konkreta mål för framtiden. Enligt Mecki An-
dersson har uppsökarna haft kontakt med 22 ungdomar från Kronoby under det senaste året.

För det uppsökande ungdomsarbetet budgeteras 140 299,20 för inkommande verksamhets-
år. Verksamheten finansieras av stöd från undervisningsministeriet, 81 000 €. Resten av
budgetmedlen anhålles om från kommunerna Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och
Nykarleby. För verksamhetsåret 2016-2017 anhålles från Kronoby om 5 945,19. Finansie-
ringen per invånare är 0,89 €.

Det äskade anslaget finns medräknat i budgeten för år 2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar Musikcafé After Eight rf det äskade bidraget 5 945,19 € för uppsö-
kande ungdomsarbete för året augusti 2017 - juli 2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 35/2017

98 §. VAL Indelning i röstningsområden

Förvaltningschefen:

Enligt 8 § i vallagen skall fullmäktige vid behov senast i april fatta beslut om indelning i röst-
ningsområden. Kommunen bildar ett enda röstningsområde, såvida det inte är nödvändigt att
dela upp kommunen i flera. Indelningen beror inte på invånarantalet, kommunen kan fritt
besluta om storlek och antal. Beslutet om röstningsområdena träder i kraft den 15 oktober,
ifall beslutet fattas av fullmäktige inom april. Fullmäktige kan behandla ärendet tidigast i maj
2017 och konsekvenserna av en ändring av röstningsområdens antal slår ut först i riksdags-
valet år 2019. Presidentvalet 2018 (och möjligen landskapvalet) kommer med andra ord att
göras i åtta röstningsområden.

Kommunfullmäktige har behandlat frågan om antalet röstningsområden senast i mars 2015.
Röstningen huruvida antalet röstningsområden borde minskas från åtta till tre genomfördes
och rösterna föll 13 för att inte ändra antalet röstningsområden och 12 för att minska antalet
röstningsområden till tre. Ingen ändring av de åtta röstningsområdena gjordes således.

Enligt lagen är ett röstningsområde litet om det finns mindre än 50 förhandsröster eller om
det finns grundad anledning att anta att färre än 50 personer kommer att rösta i röstningsom-
rådet på valdagen. Detta leder till att förhands- och valdagsrösterna bör slås ihop. Därtill
finns alternativet att om högst 50 personer sammanlagt antas rösta bör rösterna sammanfö-
ras med ett annat röstningsområdes och räknas av centralvalnämnden. Vid de två senaste
EU-valen 2009 och 2014 samt riksdagsvalet 2015 har rösterna från röstningsområdet Ne-
dervetil-Norrby slagits ihop med röstningsområdet Nedervetil och rösterna räknats av cen-
tralvalnämnden. På samma sätt förfors även vid riksdagsvalet 2015 i Småbönders röstnings-
område, där rösterna slogs samman med rösterna från Terjärv röstningsområde. Vid övriga
val har förhandsrösterna och valdagsrösterna sammanförts och rösträkningen skötts av val-
nämnden. Vid kommunalvalet 2017 sammanslogs förhandsrösterna med valdagens röster i
både röstningsområdet Nedervetil-Norrby och röstningsområdet Småbönders, eftersom för-
handsrösterna var under 50 och valhemligheten annars inte skulle ha kunnat bevaras.

Numera ger justitieministeriet kommunerna möjlighet att använda elektroniska vallängder i
röstningsområdena för registrering av röster på valdagen. Det gör valet säkrare. Detta bety-
der att det inom en snar framtid bör finnas fungerande nätuppkoppling även i röstningsloka-
lerna på valdagen. I Kronobys röstlokaler på valdagen är det endast 5 av 8 som har internet-
uppkoppling. Vid de nästföljande valen är det 4 av 8.

Kostnaderna för att upprätthålla ett litet röstningsområde uppgår till ca 1 500-2 000€. Största
utgiftsposterna är valnämndens arvoden och reseersättningar och kostnader för centralval-
nämndens extra möte. En sammanslagning till ett färre antal röstningsområden motiveras
främst av betydelsen av bevarande av valhemligheten, vilket är ytterst viktigt och praktiska
orsaker som att små röstningsområden inte kan agera självständigt.

Möjligheterna att förhandsrösta har avsevärt förbättrats, eftersom förhandsröstningslokalerna
i Kronoby är öppna till kl. 18.00 alla vardagar samt lördag och söndag mellan kl. 10-13 och
man kan förhandsrösta varsomhelst i hela landet förutsatt att identitetsbevis uppvisas. Per-
soner med funktionshinder kan rösta i sitt eget hem om det meddelas på förhand till central-



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
15.5.2017

Sida
5/156

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

23.5.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

valnämnden. Enligt t.f. bibliotekschefen kunde man pröva röstning i bokbussen vid nästa val.
Det skulle då innebära, att bussen kör i de mindre byarna enligt en på förhand uppgjord tid-
tabell och att den stannar vid sådana adresser där internetanslutning kan uppkopplas. Hem-
maröstningen kunde också kopplas ihop med bussens tidtabell.

Följande val är presidentvalet i januari 2018 och möjligen även landskapsval i samband med
presidentvalets första omgång.

En enig centralvalnämnd behandlade frågan 12.4.2017 § 46 och beslöt enhälligt att förorda
att antalet röstningsområden minskas till tre.

Ifall kommunen går in för att minska på antalet röstningsområden, innebär det att beslutet
träder i kraft tidigast 15 oktober 2018 och att alla val som förrättas före det förverkligas i åtta
röstningsområden som hittills.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige indelar kommunen i tre röstningsområden: Kronoby,

Nedervetil och Terjärv, med avsikt att beslutet enligt Vallagen 8 § träder i
kraft tidigast den 15 oktober 2018.

att kommunfullmäktige förutsätter att bokbussen används som en del av förhands-
röstningen i kommunen.

Under diskussionen föreslår Bengt-Johan Skullbacka att Småbönders och Söderby röst-
ningsområden bibehålls, förutom de tre i förslaget nämnda. Hans Sandström understöder
förslaget.

Ordföranden konstaterade att det föreligger två förslag och att omröstning genom namnupp-
rop bör genomföras. Hon föreslog att den som röstar på t.f. kommundirektörens förslag rös-
tar "ja" och den som röstar på Skullbackas förslag röstar "nej", vilket godkändes. Rösterna
föll 5 ja-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Strandvall och Byggmästar) och 4 nej-röster
(Forsberg, Hongell, Sandström och Skullbacka). T.f. kommundirektörens förslag vann

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 36/2017

99 §. MOTION Ossian Wassborr m.fl.:s motion om folkomröstning gällande byte av land-
skap

Förvaltningschefen:

Ossian Wassborr m.fl. inlämnade vid fullmäktigemötet 24.2.2017 en motion om att en folk-
omröstning ordnas om kommunens överföring från landskapet Österbotten till landskapet
Mellersta Österbotten. I motionen ingick, att byte av landskap är speciellt viktigt med tanke
på ordnande av social- och hälsovård, räddningsväsende och miljövård för Kronoby kommun
och Kronoby kommuns invånare.

Fram till slutet av maj 2017 förrättas folkomröstningar enligt 30 och 31 § i den tidigare kom-
munallagen (365/1995) enligt vilken initiativ till en folkomröstning kan tas av en grupp av
kommuninvånare som består av minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare.
År 2017 skulle det i praktiken innebära 5% av 5 164 d.v.s. 258 personer.

Kostnaderna för en folkomröstning skulle innebära ca 23 000 €, vilka inte finns inräknade i
budgeten för innevarande år (jämförelse utgående från kommunalvalet 2017). Utöver detta
tillkommer personalresurser på kommunen för att förbereda en folkomröstning samt kostna-
der för en utomstående konsultutredning om ekonomiska fördelar och nackdelar med de
båda landskapen.

Vid fullmäktiges möte den 23 februari 2017:
"Efter en inledning av t.f. kommundirektören följer en längre diskussion i ärendet. Under diskussionens
gång föreslår Tapani Myllymäki att fullmäktige tar ställning för att Kronoby byter landskap från Öster-
botten till Mellersta Österbotten. Elisabeth Hagström understöder förslaget"
"Leena Furubacka föreslår en rådgivande folkomröstning om till vilket landskap kommunen skall höra.
Ossian Wassborr understödde förslaget."

"Ordföranden konstaterar att det finns två förslag förutom styrelsens (som var att utredningen
antecknas för kännedom och att yrkandet inte föranleder vidare åtgärder) och att omröstning genom
namnupprop bör företas i två omgångar. Bengt-Johan Skullbacka föreslår en förhandlingspaus. Mötet
ajournerades 22.38 - 22.50.

"Efter förhandlingspausen föreslår ordföranden röstningspropositionen att först ställs Myllymäkis för-
slag mot Furubackas och att det av dem som vinner omröstningen ställs mot kommunstyrelsens. För-
slaget godkändes. Röstning vidtog. I den första röstningsomgången röstar den som röstar på Mylly-
mäkis förslag "ja" och den som röstar på Furubackas förslag "nej". Rösterna föll 4 på Myllymäkis för-
slag, 9 på Furubackas förslag och 14 nedlagda. Furubackas förslag vann."

"I den andra röstningsomgången röstar den som röstar på styrelsens förslag "ja" och den som röstar
på Furubackas förslag "nej". Avgavs 15 ja-röster och 12 nej-röster. Styrelsens förslag vann."

"Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning enligt styrelsens förslag."
_______
"Leena Furubacka, Mikaela Dahlbacka, Marina Furubacka, Sixten Dalvik, Tapani Myllymäki, Peter
Albäck, Elisabeth Hagström, Ossian Wassborr, Carl-Johan Enroth och Nina Hansén anmälde avvi-
kande åsikt till protokollet".
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige diskuterar ärendet, antecknar redogörelsen för kän-

nedom och förklarar ärendet slutbehandlat

Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att ärendet bordlägges. Ordföranden
konstaterade, att eftersom bordläggning har framförts, bör kommunstyrelsen rösta om huruvida
behandling av ärendet kan fortsätta eller inte. Ordföranden föreslog att den som röstar för
fortsatt behandling av ärendet röstar "ja" och den som röstar på Elisabeth Hagströms förslag
(bordläggning) röstar "nej". Rösterna föll 4 ja-röster (Forsberg, Sandström, Skullbacka och
Byggmästar) och 5 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell och Strandvall).
Hagströms förslag om bordläggning av ärendet vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att bordlägga ärendet.
__________
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Dnr: KST 95/2017

100 §. UPPVAKTNINGAR De stupades dag

Förvaltningschefen:

Till kommunens tradition hör att på De Stupades dag tillsammans med representanter för
församlingarna och veteranerna uppvakta vid hjältegravarna. De stupades dag firas i år sön-
dagen den 21 maj.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser tre personer att tillsammans med församlingarna och veteranernas
representanter uppvakta vid hjältegravarna på De Stupades dag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utse Hans-Erik Lindgren med Göran Strandvall
som ersättare, Anders Forsberg med Hans Sandström som ersättare och Ossian
Wassborr med Tapani Myllymäki som ersättare att tillsammans med församlingarna
och veteranernas representanter uppvakta vid hjältegravarna på De Stupades dag.
__________
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Dnr: KST 99/2017

101 §. AVTAL Kommundirektörens mål för inkommande år

Kommunstyrelsens ordförande:

I tillägg till kommundirektörsavtalet, som ingåtts mellan Kronoby kommun och kommundirek-
tören, definieras årligen särskilda mål och prioriteringar för det kommande årets arbete.
Kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande och t.f. kommundirektören
har (5.5.2017) diskuterat fokusområden för perioden 2017-2018 och föreslår att de består av:

1) Arbetet med att balansera kommunens ekonomi fortsätter med mål att senaste
år 2019 göra ett klart plusresultat. Detta arbete sker i nära samarbete med för-
troendevalda och den övriga förvaltningen.

2) Landskapsreformen är ett viktigt fokusområde under året. Arbetet för att trygga
vårdkedjor samt räddningsarbete över landskapsgränserna är en viktig prioritet
för Kronoby.

3) Nygrundade Fastighets Ab Kronoby Bostäder kräver uppmärksamhet och under
året är målet att förenhetliga servicen i kommunens bostäder och skapa bra
verksamhetsförutsättningar för bolaget. På sikt krävs renoveringar av nuvaran-
de bostadsbestånd och nybyggen.

4) Näringslivspolitiken är viktig för kommunen och arbete med såväl nyetableringar
som bra verksamhetsförutsättningar för nuvarande företag är ständigt aktuell.
Flygfältet är en viktig verksamhetsförutsättning för många företag och flygfältet
kräver även den ständig utveckling. Detta arbete sker i nära samarbete med
andra aktörer.

5) Upphandling av mat- och städfunktionerna i kommunen är en viktig uppgift un-
der det kommande verksamhetsåret. Bra och näringsrik mat samt ett ännu stör-
re fokus på närproducerat är ett mål i upphandlingen.

ORDF:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen för en diskussion om målen för kommundirektörens arbete fram till juni
2018 och antecknar den för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

T.f. kommundirektör Malin Brännkärr anmälde jäv men gavs tillstånd att sitta med under dis-
kussionen. Hon avlägsnade sig ur rummet före beslutet togs.
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102 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:
a) Regionförvaltningsverkets beslut angående förlängning av tidsfristen att slutföra byggan-

det av Djupsjöbacka vattenkraftverk i Kronoby 31.3.2017.

b) NTM-centralens utlåtande om Keliber Oy:s miljökonsekvensbedömningsprogram över-
produktionsanläggningen i Kalavesi, Kaustby 7.4.2017.

c) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Optima, samkommunstyrelsen, 16.2.2017
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 9.3.2017
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 20.3.2017
- Optima, samkommunstyrelsen, 23.3.2017
- Soite, styrelsen, 27.3.2017
- Österbottens avfallsnämnd, 28.3.2017
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 30.3.2017
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 10.4.2017
- Ungdomsrådet i Kronoby, 19.4.2017
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, fullmäktige 20.4.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 24.4.2017
- Soite, styrelsen, 25.4.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 27.4.2017

d) Valresultat och styrelseplatsfördelning i Optima samkommun

e) Rektorerna för kommunens skolor (Markus Henriksson, Johan Boholm, Mats-Erik Käld,
Carola Huldén, Ann Hanhikoski och Camilla Vesala) samt bildningschef Tony Widjeskog:
Begärd taltur som inledning till dagens sammanträde angående bl.a. oron över timresur-
sen vid kommunens skolor inför nästa skolår.

f) Avtal om uthyrning av Seljes semesterby.

g) Sammanträdet inleddes med en tyst minut med anledning av Finlands f.d. president Mau-
no Koivistos bortgång.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
_________
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103 §. 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: 80-96, 98-99

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: 97, 100-101

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: 97, 100-101

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.


