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Sammanträdestid Måndag den 18 september 2017, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

57 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
58 §. PROTOKOLLJUSTERING
59 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
60 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
61 §. BUDGET 2017 Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2017
62 §. BUDGET 2017 Anhållan om tilläggsanslag för investering
63 §. KONFIDENTIELLT
64 §. PLANER Godkänna revidering och utvidgning av detaljplan för

Nedervetil centrum
65 §. NÄRINGSLIV Tomtfestival
66 §. KONFIDENTIELLT
67 §. FÖRVALTNING Vasa förvaltningsdomstols begäran om bemötande;

besvär gällande miljötillstånd
68 §. NÄMNDER Förnyat val av affärs- och riskhanteringssektion

2017-2019
69 §. VAL Röstningsställen på valdagen vid presidentvalet 2018
70 §. VAL Förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2018
71 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Ägarstyrning inför Soites fullmäktigemöte
72 §. BIDRAG Förslag till principprogram för marknadsföring och

sponsorkontrakt
73 §. NÄMNDER Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag;

Charlotte Sabel
74 §. MOTION Joel Salmela m.fl.:s motion; konsekvensbedömning

gällande ett eventuellt byte av landskap samt Elisabeth
Hagström m.fl.:s motion; utredning om konsekvenserna
för social- och hälsovården, räddnings- och
bildningsväsendet m.m.

75 §. MOTION Joel Salmela m.fl.; strategi och rapport om
landskapsreformens förhandlingar

76 §. MOTION Ossian Wassborr m.fl.:s motion om folkomröstning
gällande byte av landskap

77 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
78 §. EXTRA ÄRENDE: NÄMNDER Malin Åminne; anhållan om befrielse som

ersättare i kommunstyrelsen
79 §. INITIATIV Elisabeth Hagström: Allas rätt till eget hem och

arbetsplats
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57 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 13 september 2017 och tillställts samtliga medlemmar
av kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium samt närvarande tjänstemän i skriftlig
och elektronisk form. Ersättarna erhåller kallelsen i elektronisk form. Föredragningslistan har
varit utlagd på kommunens webbplats sedan den 14.9.2017, varifrån övriga intresserade kan
erhålla den vid behov.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
18.9.2017

Sida
3/89

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

26.9.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

58 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen väljer Kari Harju och Joel Salmela att justera protokollet tisdagen den 19
september 2017.

BESLUT:

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

T.f kommundirektören anmälde förändringar under 61 § och 68 § samt att Malin Näse har
anhållit om befrielse från ersättarposten i kommunstyrelsen och affärs- och riskhanterings-
sektionen, vilket behandlas under § 78.

Elisabeth Hagström anmälde ett initiativ, vilket behandlas sist av alla ärenden.

Under diskussionen föreslår Tapani Myllymäki att § 71 angående Soites ägarstyrning dras
bort från föredragningslistan. Elisabeth Hagström understöder förslaget. Efter att diskussio-
nen avslutats konstaterade ordföranden att det finns två förslag och att omröstning bör
genomföras. Hon föreslår röstningspropositionen att den som röstar för att § 71 skall be-
handlas röstar "ja" och den som röstar på Myllymäkis förslag röstar "nej". Rösterna föll 5 ja-
röster (Lindgren, Broända, Harju, Wistbacka och Byggmästar) och 4 nej-röster (Myllymäki,
Gripenberg, Hagström och Salmela). Resultatet blev att § 71 behandlas.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna att ett extra ärende tas in under § 78: Malin Näse;
anhållan om befrielse som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt även att ta emot ett initiativ från Elisabeth Hagström som
sista paragraf.

Kommunstyrelsen beslöt i övrigt att godkänna föredragningslistan i föreliggande
form.
__________
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60 §. 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:
- tekniska och miljönämnden, 16.8.2017
- tillståndssektionen, 29.8.2017
- bildnings- och fritidsnämnden, 31.8.2017

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.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
18.9.2017

Sida
3/92

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

26.9.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 168/2017

61 §. BUDGET 2017 Bokföringsrapport 1.1 - 31.8.2017

Ekonomichefen:
För perioden 1.1-31.8.2017 har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen samt utfallet för resultaträkningen, Bilaga 1/61 § av 18.9.2017. Resultatet för
perioden är negativt och visar 806 800 euro efter att större korrektivposter beaktats. Budge-
terat för motsvarande period år -49 900 euro. Verksamhetens intäkter 25 000 euro över bud-
geten och har influtit till 73 %. Kostnaderna ligger 1 394 500 euro över budgeten och har
använts till 70 %.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 155/2017

62 §. BUDGET 2017 Anhållan om tilläggsanslag för investering

Ekonomichefen:

Tekniska sektorn anhåller om ett tilläggsanslag om sammanlagt 253 000 €. Den fortsatta
renoveringen av Ådalens skola; ytsanering och ventilation, kräver ett tilläggsanslag i invester-
ingsdelen om 250 000 € pga av de tilläggsarbeten som tillkommit under renoveringens gång.

Förnyande av ventilationsmaskineriet och brandtakluckorna i Nordic Flanges-hallen kräver
ett tilläggsanslag om 58 000 €. Dessutom behövs ett oförutsett saneringsanslag om 25 000 €
för Kommungårdens automatiksanering samt Centralskolans avloppssanering. För att delvis
finansiera dessa tillägg omfördelas anslagen i den godkända investeringsbudgeten enligt
följande: Från anslaget för inventarier till tekniska nämnden (ursprungligen ämnat för mätut-
rustning) omfördelas 20 000 €, från anslaget för belagda byggnadsplanevägar omfördelas
45 000 € och dessutom omfördelas 15 000 € från trafiksäkerhetsprojekt.
Från brand- och räddningsverkets driftsbudget 2017 omfördelas högst 25 000 euro till inve-
steringar för utbytande av manskapsbåt i det fall att överskottet för året ser ut att överskrida
75000 euro.

Därmed är det totala tilläggsanslaget för investeringarna 253 000 €, Bilaga 1/62 § av
18.9.2017, förutsatt att 25 000 € flyttas från driftsbudgeten.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att ett tilläggsanslag till investeringsbudgeten om totalt 253 000 € för den

fortsatta renoveringen av Ådalens skola, åtgärder i Nordic Flanges-hallen
och oförutsedda saneringar, anskaffning av en räddningsbåt samt omför-
delning i den godkända budgeten för 2017 beviljas enligt ovan. Anskaffningen
av räddningsbåten förutsätter en omfördelning av 25 000 € från driften till inve-
steringarna.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 171/2017

63 §. KONFIDENTIELLT
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Dnr: KST 13/2017

64 §. PLANER Godkänna revidering och utvidgning av detaljplan för Nedervetil centrum

Planläggaren:
Revideringen omfattar hela Nedervetil centrum samt Salobackaområdet. Den gamla detaljplanen är
från 1992 och alla ändringar som har gjorts samlas i denna revidering. En utvidgning av planeområdet
har skett vid Gillestugan och Forskantsområdet. Industriområdet vid Salobacka har utvidgats lite norr-
ut. Utvidgningsarbetet har resulterat i att det till detaljplaneområdet har anvisats 49 tomter för boende
och sex nya tomter för industriverksamhet. Av bostadstomterna är 24 tomter nya och 25 tomter be-
byggda. Under riksväg -13 har man planerat underfart för en lätt trafikled.

Planeområdets areal är ca 146 ha. En naturinventering och en inventering av gamla byggnader har
uppgjorts. Inom området påträffades både flygekorre och nordisk fladdermus. Flygekorrarnas boplat-
ser och förekomstområden har beaktats i planeringen. I byggnadsinventeringen har man dokumente-
rat 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 nämnden 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. Det
är kommunens planläggare 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.
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 planeringen och god-
kände enhälligt ändringsförslagen.
Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndigheterna har på nytt
möjlighet att ge utlåtande om den justerade planen.
___________

Planläggaren:

Detaljplanen justerades och sattes på nytt till påseende för allmänheten under tiden 4.4-
4.5.2017. Myndigheterna fick också på nytt möjlighet att ge utlåtande om den justerade pla-
nen. Det var bara Österbottens museum som gav ett nytt utlåtande.

Av myndigheterna påpekade Österbottens Museum att beteckningen för stengärdesgårdar
(sr-3) preciseras. Österbottens Museum vidhåller också att kvarteren 111 och 51 bör tas
bort. På det öppna åkerområdet mellan riksväg-13 och Pelostrandvägen (kv 111) bör man ta
bort industribeteckningen. Området hör till regionalt värdefullt kulturlandskap och passar bätt-
re som bostadsområde eller bara som odlingsmark.
Man bör uppmärksamma Perho å:s landskapsmässiga betydelse i byamiljön och försöka
hålla strandområdena öppna. Därför anser museet att åtminstone de nya byggplatserna i
kvarter 51 mellan Murikvägen och ån bör tas bort.
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Museet anser också att man tar bort tomt 1 i kvarter 59 eller att hela kvarteret avlägsnas från
planen. Detta så att man får ett tillräckligt stort skyddsavstånd från prästgården och dess
kulturhistoriskt värdefulla omgivning.

Planläggarnas kommentar (Planerarna från Ramboll Oy samt kommunens planläggare): Åkerom-
rådet vid Kv 111 har redan varit planerat som tomtmark sedan 2006 och kommunaltekniken
har byggts till kvarteret. Kvarteret bör vara kvar.
Gällande kv 51 finns inte många lediga tomtområden kvar i närheten av centrum. Kommunen
äger detta område och fastän de föreslagna sockelhöjderna kräver mycket fyllnadsarbeten
bör man bibehålla möjligheten att bebygga området.
Chydeniusparken som har märkts ut på plankartan mellan kv 59 och kv 64 (prästgården)
fungerar tillräckligt bra som skydd mot den kulturhistoriskt värdefulla miljön vid den gamla
prästgården

Av markägarna inkom fyra anmärkningar:
- Vid Murickvägen 6 yrkar Kaija-Liisa Wiik på, att tomtgränsen för tomt 1 i kv 9 skall följa de
existerande rågränserna.
Planläggarnas kommentar: Tomtgränsen justeras enligt de gällande rågränserna

- Per-Håkan Nylund anser att man bör reservera gångleder/rekreationsområden utmed den
återställda forsen vid kvarteren 5 och 42 med början från Forsvägen. "Ett fritt strömmande
forsområde i en tätbebyggelse är en värdefull naturmiljö som bör skyddas så att allmänheten
fritt kan röra sig längs med ån."
Planläggarnas kommentar: Tanken är nog god men kommunen äger VL-området norr om
Forsvägen, så det borde räcka. Svårt att börja inkräkta på privatägda tomter, då de redan
fixat sin strand.

- Karl-Johan Bergdahl önskar att kvarter 17 utvidgas mot norr och öster så att alla gårdsbru-
kets byggnader kommer innanför tomtgränserna. Planebeskrivningen bör justeras då jord-
bruk bedrivs på detta område. Kvarter 15 borde tas bort då den skyddade stengärdesgården
går genom den planerade tomten.
Planläggarnas kommentar: Kvarteret kan utvidgas enligt önskemål. Planbeskrivningen rättas
till med info om verksamheten på området. Kvarter 15 tas bort samt dess vägområde.

- RBA Farm och Ataljé Kb anmärker mot flere allmänna saker. Man borde ha presenterat
planen bättre med ett allmänt möte och att byggförbud borde gälla på planeområdet. För
deras tomts del bör anslutningen mellan "mejeriet" och deras tomt flyttas ca 8-10m mot me-
jeriet, så att infarten till tomterna blir vinkelrät. Infarten bör ändras till gatuområde.
Planläggarnas kommentar: Planen har varit två gånger till allmänt påseende. Byggförbud har
inte ansetts nödvändigt, då man vid en revidering av ett centrumområde inte har för avsikt att
helt ändra på strukturerna utan revideringen är mest en uppdatering av den gamla planen
från 1992 och att man sammanställer alla ändringar som gjorts efter den tiden.
Från Murickvägen till tomt 5 i kv.5 kan man, mellan tomt 3 och tomt 4, anvisa en körförbin-
delse ”ajo” i planen. Vill man göra anslutningen bredare så är det upp till användarna att själ-
va avgöra dess placering. Man har skickat e-post till mejeriets ägare i USA om detta men
inte fått något svar.
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T.F.KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att: godkänna den föreslagna ändringen som Österbottens museum avser

gällande skyddsbeteckningen för sr-3 och i denna bestämmelse preciseras hur
stengärdsgården skyddas på så sätt att ingen åverkan får utföras utan tillstånd
enligt §128 i Markanvändnings- och bygglagen. Gällande museets anmärk-
ningar mot kvarter 51 och 111 samt kv 59 kvarstår kvarteren enligt planeförsla-
get.

att kommunen godkänner Kaija-Liisa Wiiks anmärkning och justerar tomt-
gränsen för tomt 1 i kvarter 9 enligt gällande rågränser.

att inte godkänna Per-Håkan Nylunds anmärkning om att anlägga gångleder
och grönområden bredvid ån i kv 5 och 42 (Forsvägen)

att godkänna Karl-Johan Bergdahls anmärkning att utvidga kvarter 17 och
att kvarter 15 med dess vägområde tas bort.

att inte godkänna RBA Farm och Ateljé Kb:s anmärkning om att inrita ett
gatuområde mellan tomt 3 och tomt 4 i kv 5 men man anvisar en körförbindelse
”ajo” i planen längs den befintliga tomtgränsen. Vill man göra anslutningen bre-
dare, är det upp till användarna att själva avgöra dess utformning.

att godkänna planen i övrigt gällande revideringen och utvidgningen av de-
taljplanen för Nedervetil centrum.

Utlåtandet från Österbottens museum och anmärkningarna från de fyra markägarna fanns
tillgängliga i sin helhet vid sammanträdet. Planebeskrivningen, planeringsbilagorna och de-
taljplanekartan var utskickade via e-post åt ledamöterna i förväg.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 164/2017

65 §. NÄRINGSLIV Tomtfestival

Förvaltningschefen:

Ett av kommunens viktigaste mål i kommunens verksamhetsplan för år 2018 är en positiv
befolkningsökning. Framgångsfaktorer för detta är bl.a. att främja tomttillgänglighet och
kommunens image. Det är egentligen affärs- och riskhanteringssektionen som borde besluta
om åtgärder för att marknadsföra tomter men på grund av att sektionen ännu inte har fått sin
slutliga sammansättning, hinner den inte besluta i ärendet och styrelsen måste gör det istäl-
let.

Kommunens tomter vid Fiskarholmen bör marknadsföras på ett mera effektivt sätt. Detta
kunde förslagsvis göras i form av en tomtvisningsdag i form av ett jippo för möjliga inflyttare
eller redan i kommunen boende intresserade. Tomtvisningen behöver inte vara något kost-
samt arrangemang men kunde med en liten insats inbringa nya kommuninvånare. Tomtvis-
ning ordnas i samband med en trivseldag för hela familjen på Fiskarholmen. Gratis program i
form av ponnyridning, ansiktsmålning, hoppborg, uppvisning av brandbilar, skattjakt etc. ord-
nas.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter avdela 1 500 euro från kostnadsstället för marknadsföring för att
ordna en tomtfestival vid Fiskarholmen den 30 september 2017 kl. 12-15.

Kommunstyrelsen besluter lotta ut en tomt (får välja mellan tomterna 2 och 3 i kvarter 309)
bland intresserade myndiga personer enligt följande villkor

- tomten överlåts först när huset är byggt,
- bygglov måste sökas inom ett år,
- tomten är inte möjlig att överlåta åt tredje part,
- enbart privatpersoner kan delta,
- endast anvisad tomt lottas ut
- en (1) lott/myndig person

Kommunstyrelsen besluter att sälja samtliga tomter på Fiskarholmen till festivalpris:
- 50% under tiden 30.9-31.12.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 157/2017

66 §. KONFIDENTIELLT
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Dnr: KST 153/2017

67 §. FÖRVALTNING Vasa förvaltningsdomstols begäran om bemötande; besvär gällande
miljötillstånd

Miljövårdssekreteraren/t.f. kommundirektören:
Tillståndssektionen beslöt i 7 § 20.6.2017 att bevilja Jonas Ådahl miljötillstånd enligt 27 §
miljöskyddslagen, för verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på
lägenheterna Ådahls Gård RNr 19:7 och Syskonbacka RNr 19:8 i Överby by i Kronoby kom-
mun, adress Riippavägen 31, 68410 Nedervetil. Beslutet gällde uppfödning av nötkreatur
motsvarande max 120 mjölkkor, 37 kvigor 12-24 mån., 20 kokalvar 6-12 mån. och 63 kalvar
< 6 mån., samt byggande av två nya flytgödselbehållare á 1500 m3.

Beslutet fattades efter omröstning, i vilken Anders Ljungbergs förslag att miljötillstånd ska
beviljas med vissa villkor fick fem (5) röster, och föredragandens, miljövårdssekreterarens,
förslag att miljötillstånd inte ska beviljas fick noll (0) röster. Miljövårdssekreteraren reservera-
de sig mot beslutet.

Under besvärstiden har sju besvär inlämnats till Vasa förvaltningsdomstol. Samtliga besvärs-
skrifter tillsänds kommunstyrelsen elektroniskt. Besvären har inlämnats av
1) Bo-Erik Riippa,
2) Niklas Riippa,
3) Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten: Miljö och naturresurser,
4) Lotta Nyqvist och Elis Libäck,
5) Susann Strömsholm och Peter Strömsholm,
6) Bertel Riippa och Maj-Britt Riippa, Juhani Tunkkari och Lis-Mari Tunkkari samt
7) Bjarne Riippa och May-Len Riippa.

Besvärsställarna yrkar på att beslutet upphävs, och i andra hand att ärendet ska återföras till
kommunen så att tillståndsvillkor kan meddelas för den befintliga verksamheten. I besvären
framförs åsikter om att ledamöterna i tillståndssektionen har varit jäviga. Kommundirektörens
och kommunstyrelseordförandens frånvaro samt byggnadsinspektörens närvaro på sam-
manträdet ifrågasätts.

Förvaltningsdomstolen ger kommunstyrelsen möjlighet att avge bemötande med anledning
av besvären senast 14.9.2017, tilläggstid har beviljats till 22.9.2017.

I miljövårdssekreterarens beredning till tillståndssektionen ges följande motivering till besluts-
förslaget:

”Tillståndssektionen bedömer att verksamheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöskyddslagen för
att miljötillstånd ska kunna beviljas. Fem grannbostadshus och två fritidshus är belägna på ett kortare
avstånd från djurstallet eller flytgödselbehållarna än det rekommenderade skyddsavståndet 280 m.
Utvidgningen görs i riktning mot de närmaste grannarnas bostadshus. Höjdförhållandena och skog
förhindrar direkt insyn från det närmaste grannhuset mot djurstallet, men avståndet blir efter utvidg-
ningen endast ca 60-70 m från djurstallsbyggnaden till grannens bostadshus. De nya flytgödselbehål-
larna placeras på den östra sidan om djurstallet, med öppen åker mellan gödselbehållarna och gran-
narnas hus, av vilka det närmaste är ett fritidshus på ca 140 m avstånd. Den vanligaste vindriktningen
är sydvästlig (hänv. Meteorologiska institutet), varvid vinden blåser från djurstallet och gödselbehållar-
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na mot fritidshuset. Inga andra djurstall finns i närheten. Det närmaste finns på drygt 500 m avstånd
på andra sidan om Perho å.

Ansökan innebär att djurmängden på gården ökar 1,8 gånger. Då man beaktar att även två nya flyt-
gödselbehållare byggs, samt att verksamheten inte har miljötillstånd sedan tidigare, ska verksamheten
i tillståndsprövningen jämställas med ny verksamhet (hänv. HFD beslut 3561/13.11.2014).

Det faktum att samma typ av verksamhet redan bedrivs i mindre skala på lägenheterna, gör inte i sig
placeringen av tillbyggnaden godtagbar. Byggplatsen uppfyller inte de krav som ställs i 11 § miljö-
skyddslagen gällande bedömning av platsens lämplighet och därmed finns inte heller förutsättningar
för beviljande av miljötillstånd enligt 49 § miljöskyddslagen (hänv. HFD beslut 3866/29.12.2015).

Med beaktande av verksamhetens art och omfattning, lagringen och hanteringen av gödseln, avstån-
den till de närmaste störbara objekten samt läget vid Perho å bedömer tillståndssektionen att djurhåll-
ningen efter utvidgning i enlighet med ansökan medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i la-
gen angående vissa grannelagsförhållanden, samt risk för förorening av miljön enligt 5 § 1 mom. 2
punkten i miljöskyddslagen. De olägenheter som verksamheten medför kan inte tillräckligt förhindras
genom att i tillståndsbestämmelser ställa krav på tekniska åtgärder.”

Tillståndssektionen ställde vissa krav på verksamheten och motiverade sitt beslut enligt föl-
jande:

”För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

 skogen mellan djurstallet och de närmaste grannarna ska lämnas orörd,
 samtliga flytgödselbehållare ska förses med fast tak, t.ex. kupolpresenning,
 flugor ska effektivt bekämpas,
 bästa tillgängliga, kostnadsmässigt skäliga teknik ska tillämpas för att minska luktolägenheter-

na från ladugården, t.ex. kylning av gödseln, installation av luftreningsfilter eller annan teknik,
 hanteringen av gödsel, foder, avfall, bränsle och kemikalier samt förfarandet vid störningssitu-

ationer ska skötas i enlighet med gällande lagstiftning och direktiv (sedvanliga miljötillstånds-
bestämmelser).

Tillståndssektionen anser att den planerade verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17
§ 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden, eller risk för förorening av miljön enligt 5 § 1
mom. 2 punkten i miljöskyddslagen, förutsatt att ovan nämnda punkter beaktas. Med hänvisning till
utlåtandet från Mellersta Österbottens miljöhälsovård och med beaktande av att den del av djurstalls-
byggnaden som är belägen närmast grannarna består av tankrum, foderförråd och sociala utrymmen,
bedömer tillståndssektionen att förutsättningar för beviljande av tillstånd enligt 49 § miljöskyddslagen
finns.”

Tillståndssektionen gav ett utlåtande om besvären i 17 § 29.8.2017, Bilaga 3/67 § av den
18.9.2017.

Enligt 28 § förvaltningslagen (434/2003) torde inte sektionens ledamöter vara jäviga trots att
de hör till samma kategori av verksamhetsidkare som sökanden. Ärendet medför inte synner-
lig nytta eller skada för de som tagit del av ärendet. Enligt 7. punkten kan också jäv före-
komma om tilltron till opartiskheten av något annat skäl särskilt skulle äventyras. Ett villkor
för tillämpningen av denna jävsgrund är att en utomstående person kan se ett skäl till att en
persons opartiskhet äventyras. Skälet till att opartiskheten äventyras ska vara ungefär lika
vägande som de särskilt reglerade jävsgrunderna. Det faktum att en del av medlemmar hör
till samma kategori av verksamhetsidkare torde ändå inte kunna utgöra ett dylikt särskilt skäl
i och med att de inte har någon egen fördel i en dylik fråga. Enligt kommunallagen 74 § om
allmän valbarhet regleras inte heller att särskilda grupper av verksamhetsidkare inte skulle
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vara valbara till följd av sin profession eller verksamhet, vilket rimligen borde göras i dylika
fall. Ordföranden är inte jordbrukare, vilket besvärsställaren skriver. Ersättarna var i normal
ordning närvarande på grund av att de ordinarie medlemmarna hade förhinder. Kommundi-
rektören och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara på tillståndssektionens sam-
manträden, liksom på alla kommunala möten överlag, men är inte skyldiga att vara det.
Byggnadsinspektören är föredragande i sektionen och närvarade på mötet av den orsaken.

Miljösekreteraren har i sin beredning konstaterat att verksamhetens art och omfattning, lag-
ringen och hanteringen av gödseln, avstånden till de närmaste störbara objekten samt läget
vid Perho medför oskäligt besvär enligt 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhål-
landen samt risk för förorening av miljön enligt 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen.
Byggplatsen uppfyller inte de krav som ställs i 11 § miljöskyddslagen gällande bedömningen
av platsens lämplighet och därmed finns inte heller förutsättningar för beviljande av miljötill-
stånd enligt 49 § miljöskyddslagen. Förslaget var därför att miljötillstånd inte skulle beviljas.
Besvärsställarna har samma åsikt som miljösekreteraren i själva sakfrågan och till denna del
förenar sig kommunstyrelsen med besvärsställarna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avger ovanstående bemötande till förvaltningsdomstolen angående be-
svären.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 83/2017

68 §. NÄMNDER Förnyat val av affärs- och riskhanteringssektion 2017-2019

Kst 19.6.2017 § 7
Förvaltningschefen:
Kommunstyrelsen har enligt förvaltningsstadgan § 8 en affärs- och riskhanteringssektion med fem (5)
ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Kommundirektören fungerar som föredragande
och ekonomichefen som sekreterare.

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare i sektionerna för en mandatperiod på två år.
Ordförande och minst hälften av medlemmarna i sektionerna ska vara medlemmar i kommunstyrel-
sen.

Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen väljer fem ledamöter med personliga ersättare till affärs- och riskhanteringssektio-
nen för mandatperioden 2017-2019.

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

BESLUT:
Kommunstyrelsen valde ledamöter och ersättare till affärs- och riskhanteringssektionen för mandatpe-
rioden 2017-2019:
ledamot ersättare
Kari Harju Anders Forsberg
Hans-Erik Lindgren Susanne Hongell
Liane Byggmästar Malin Åminne
Sixten Dalvik Joel Salmela
Pia Björkqvist Tapani Myllymäki

Kommunstyrelsen utsåg Kari Harju till ordförande och Sixten Dalvik till vice ordförande för mandatpe-
rioden.
__________

Kst 18.9.2017

Förvaltningschefen:

Efter att valet av ledamöter till affärs- och riskhanteringssektionen har klarnat, har det fram-
kommit att två av de invalda ledamöterna inte är valbara: Pia Björkqvist på grund av att hon
inte var tillfrågad (§ 70 § kommunallagen och inte ställer sig till förfogande) och Sixten Dalvik
på grund av att han är medlem av revisionsnämnden och därför enligt kommunallagen § 75
inte kan sitta i kommunstyrelsen (och därmed inte heller i någon av dess sektioner).

På grund av ovanstående orsaker bör kommunstyrelsen ta om valet av ledamöter och ersät-
tare till affärs- och riskhanteringssektionen. Både Pia Björkqvist och Sixten Dalvik är vidtala-
de och medvetna om att valet görs på nytt.

Dessutom har Malin Åminne avsagt sig sin ersättarpost i affärs- och riskhanteringssektionen
p.g.a. att henne närstående Elin Näse är medlem i revisionsnämnden.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer fem ledamöter med personliga ersättare till affärs- och riskhanter-
ingssektionen för mandatperioden 2017-2019.

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen valde ledamöter och ersättare till affärs- och riskhanteringssektio-
nen för mandatperioden 2017-2019:
ledamot ersättare
Kari Harju Anders Forsberg
Hans-Erik Lindgren Susanne Hongell
Liane Byggmästar Gun Gistö
John-Erik Sandvik Joel Salmela
Carita Söderbacka Tapani Myllymäki

Kommunstyrelsen utsåg Kari Harju till ordförande och John-Erik Sandvik till vice ord-
förande för mandatperioden.
__________
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Dnr: KST 140/2017

69 §. VAL Röstningsställen på valdagen vid presidentvalet 2018

Förvaltningschefen:

Kommunfullmäktige beslöt 18.4.2013 § 58 att kommunen är indelad i åtta röstningsområden.
Indelningen i röstningsområden kan genom ett fullmäktigebeslut årligen inom april månad
ändras och träder då i kraft från den 15 oktober samma år. Varje röstningsområde ska ha ett
röstningsställe på valdagen. Kommunstyrelsen fastslår dessa i god tid före valet. Därefter har
kommunfullmäktige 15.5.2017 § 98 beslutit att minska antalet röstningsområden till tre men
beslutet träder i kraft först den 15 oktober 2018. Vid presidentvalet 2018 har kommunen allt-
så fortfarande 8 röstningsområden.

Röstningstället har alternerat inom röstningsområdena 1. Norrby-Hopsala mellan Norrby sko-
la och Hopsala byagård och 3. Söderby mellan Merjärv byahem, Jeussen byahem och Sö-
derby skola. I tur i 1:a röstningsområdet är Hopsala byagård och i 3:e röstningsområdet Mer-
järv byahem.

De personer som inte i befolkningsdatasystemet antecknats vid någon fastighet hänförs till
2:a röstningsområdet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen fastställer röstningsställen för presidentvalet 2018 enligt följande:
1. Norrby-Hopsala Hopsala byagård
2. Kronoby centrum Samlingshuset
3. Söderby Merjärv byahem
4. Nedervetil Nedervetil skola
5. Nedervetil, Norrby Norrby byagård
6. Terjärv centrum Terjärv skola
7. Djupsjöbacka Kortjärvi byagård
8. Småbönders Småbönders skola

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 139/2017

70 §. VAL Förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2018

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen skall enligt 9 § i vallagen besluta om allmänna förhandsröstningsställen i
kommunen. Förhandsröstning inför presidentvalet 2018 hålls under tiden 17-23.1.2018. Den
första egentliga valdagen är söndagen den 28 januari 2018. Om ingen av kandidaterna då
har fått majoriteten av de avgivna rösterna i valet, ska ett nytt val förrättas 11.2.2018 mellan
de två kandidater som fått flest röster. Förhandsröstning i det andra valet ordnas 31.1-
6.2.2018.

Kommunen ska fatta beslut om de allmänna förhandsröstningsställena och röstningsställena
på valdagen i god tid, så att de kan registreras i justitieministeriets valdatasystem senast
fredagen den 3 november 2017.

Kommunen är enligt 14 § 3 mom. i grundlagen skyldig se till att de röstberättigade har till-
räckliga möjligheter att rösta antingen på förhandsröstningen eller på valdagen. I varje kom-
mun skall finnas åtminstone ett allmänt förhandsröstningsställe. Kommunens förhandsröst-
ningsställen var under det senaste valet; Kommungården, biblioteket i Terjärv och biblioteket
i Nedervetil.

Kommunstyrelsen bör besluta om antalet ställen, deras placering och öppettider. Öppettider-
na kan enligt anvisningarna under vardagar vara 8-20 och lördag-söndag 9-18. Då antalet
förhandsröstande varit avsevärt mindre lördagar och söndagar kunde förhandsröstningsstäl-
lena dessa dagar stänga redan kl. 13.

Kommunstyrelsen ska även besluta om vilka anstalter som är förhandsröstningsställen. I
Kronoby kommun har förhandsröstning tidigare ordnats på vårdcentren, pensionärshem och
intilliggande boenden. Dessa har varit särskilda förhandsröstningsställen och valbestyrelsen
har skött röstningen.

Såsom tidigare ordnas röstning i hemmet för boende i egna hem eller övriga boenden om
rörelse- eller funktionsförmågan är begränsad och inte möjliggör röstning på allmänna för-
handsröstningsställen eller på valdagen i vallokalen.

I samband med röstningen om antalet röstningsställen (kst § 98/2017) klubbades även ige-
nom, att kommunfullmäktige förutsätter att bokbussen används som en del av förhandsröst-
ningen, när antalet röstningsområden minskar. Detta sker i praktiken först i oktober 2018.

Förvaltningschefen är centralvalnämndens sekreterare och ansvarig för valet i sin helhet
medan avdelningssekreteraren på allmänna avdelningen är ansvarig valförrättare för för-
handsröstningen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstning vid presidentvalet 2018 ordnas på Kommun-
gården, biblioteket i Nedervetil och på biblioteket i Terjärv under tiden 17-23.1.2018 så, att
öppettiden under vardagar är kl. 8-18 och lördag-söndag kl. 10-13. Såvida det behövs en
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andra omgång av förhandsröstning ordnas den på samma förhandsröstningsställen 31.1-
6.2.2018

Förhandsröstning ordnas även på Sandbacka vårdcenter, Terjärv vårdcenter, Herberts Hus,
Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem, Backebo och Fogelbo i Terjärv. För per-
soner med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga kan förhandsröstning ordnas i hem-
men.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 175/2017

71 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Ägarstyrning inför Soites fullmäktigemöte

Tf. kommundirektören

Soite håller fullmäktigemöte 25.9.2017. På mötet behandlas i ärende 23 planen gällande
ordnande av stödtjänster samt principbeslut om bolagisering som hänför sig till
den/grundande av ett stödtjänstbolag. Förslaget hör ihop med landskapsreformen och inne-
bär att ett bolag grundas för att ta hand om stödtjänster i landskapet Mellersta Österbotten.
Grundande av ett bolag är logiskt och viktigt dels med tanke på att kommunerna och land-
skapet ska kunna köpa och sälja tjänster enligt in house principen och dels med tanke på att
behålla arbetsplatser i landskapet.
Det föreslås att av stödtjänsterna bolagiseras ekonomi- och personalförvaltningens tjänster
och ICT-tjänsterna samt måltidstjänsterna. I ett senare skede övervägs om även andra stöd-
tjänster bör bolagiseras. Det föreslås att stödtjänstbolaget grundas så att Soite grundar bola-
get, och landskapets kommuner ges möjlighet att bli aktieägare i det. Egentliga funktioner
och personal överförs till bolaget senare med separata serviceavtal. Kommunerna besluter
först efter att bolaget grundats om de kommer med eller inte och det är något Kronoby, lik-
som andra kommuner, tar ställning till i det skedet.

Det föreslås vidare att Soites andel av aktiekapitalet och andelen i enlighet med invånaranta-
let (10 %) i fråga om de kommuner som kommer med i Stödtjänstbolaget finansieras med
överskottsmedel från samkommunens resultat. Storleken på det kommande stödtjänstbola-
gets totala grundkapital beror på omfattningen av det sektorsövergripande stödtjänstbolagets
verksamhetsfält och dess omsättning. I det här skedet när omfattningen av bolagets verk-
samhetsfält ännu är delvis öppet, kan storleken på ett ändamålsenligt grundkapital inte be-
dömas. Om detta måste beslutas senare.
I punkt 4 i verkställande direktörens förslag, som senare också blir styrelsens förslag till full-
mäktige föreslås ”4. godkänner som principbeslut att aktiekapitalet finansieras för samkom-
munens del med samkommunens överskottsmedel och styrelsen ges befogenheter att åter-
betala en andel av överskottet till medlemskommunerna, så att det blir möjligt för dem att
teckna aktiekapital av medlemskommunernas andel som motsvarar 10 % av medlemskapet.
Om teckning av Soites aktiekapital beslutas preciserat i samband med budgetbehandlingen.”

De kommuner som eventuellt inte deltar i bolaget borde inte heller delta i finansieringen av
bolaget med sin andel av samkommunens överskott. Det skulle vara synnerligen oskäligt i
och med att alla kommuner också jämlikt bidragit till att överskottet uppstått. Därför borde
punkt fyra kompletteras med följande mening; ”De kommuner som inte deltar i bolaget får sin
andel av samkommunens överskott utbetalat till kommunen och deltar därmed inte i finansie-
ringen av bolaget”. Detta är skäligt för de kommuner som inte deltar i bolaget i och med att
överskottet i förlängningen handlar om pengar som kommunerna betalat till samkommunen.
Bestämmer sig alla kommuner att delta i bolaget så hindrar inte meningen heller bolagets
finansiering på något sätt.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen instruerar kommunens representanter i Soites fullmäktige att föreslå och
arbeta för att i punkt 4 ärende 23 komplettera beslutet med följande mening: ”De kommuner
som inte deltar i bolaget får sin andel av samkommunens överskott utbetalat till kommunen
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och deltar därmed inte i finansieringen av bolaget”. Om en majoritet av fullmäktige röstar mot
förslaget så instruerar kommunstyrelsen Kronobys representanter att reservera sig mot be-
slutet.

Elisabeth Hagström föreslår att "kommuner utanför landskapet bör även ha möjlighet att
teckna aktier i bolaget. Kronoby är villig att teckna aktier för 3 100 € i det bildande varande
bolaget". Förslaget fick inget understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 133/2017

72 §. BIDRAG Förslag till principprogram för marknadsföring och sponsorkontrakt

T.f. kommundirektören
IK Myran har 30.1.2017 lämnat in ett förslag till olika samarbetsalternativ för år 2017. Alternativen som
rör sponsorering sträcker sig från exempelvis säsongskort á 150 euro, matchvärd eller plakat med
logo á 500 euro till tröjreklam á 1000-3000 euro eller matchpaket á 2000-5000 euro. Förfrågan disku-
terades i ledningsgruppen och i svaret av tf. kommundirektören konstaterades att kultur- och fritids-
nämnden, dvs. kommunen, årligen stött Myrans verksamhet genom verksamhetsbidrag. Utöver det
har kommunen också deltagit i olika projekt med jämna mellanrum, när en ansökan inkommit och
nämnden haft utrymme för denna i sin budget.

Kultur och fritidsnämnden har ett beslut på att;

62 §. BIDRAG Understödsannonser i programblad och dylikt
Kommunens ledningsgrupp har bestämt att det i huvudsak är bara kommunsekreteraren och ekono-
michefen som godkänner annonser i tidningar och programblad. Kommunen kommer i fortsättningen
att vara mycket restriktiv och därigenom spara pengar.

När det gäller nationella föreningar och organisationer så har kommunen brukat avböja och med moti-
veringen att man endast understöder lokala föreningar.

Lokala föreningar söker kommunalt föreningsbidrag och fram till nu har kommunen utöver detta kun-
nat stöda föreningarna med små annonser i programblad och dylikt.

Större föreningsbidrag passar mycket bättre. Kommunen bör inte stöda enskilda sektioner inom en
förening utan allt borde gå till moderföreningen som fördelar bidragen.

De medel, som tidigare har budgeterats under Understödsannonser (Konto 4246), har i budgeten
2015 flyttats över till Understöd från kultur- och fritidsnämnden (Konto 4742).

FK:S FÖRSLAG:

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte längre att understöda med annonser i varken nationella eller
lokala föreningars programblad och dylikt.

BESLUT:

Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
Föreningarna informeras via kommunens hemsida, e-postlista samt facebooksidan Kultur & Fritid -
Kronoby .

Vidare konstaterades i svaret att nämndens beslut också tangerar sponsorering och att Kronoby
kommun inte tidigare har haft sponsoravtal samt att kommunen i fall man går in för dylika avtal först
bör ha en policy för hur olika idrotter ska behandlas jämlikt. Slutligen konstaterades att ytterligare
diskussioner gärna förs i sammanhanget.

IK Myran återkom till ärendet den 31:e maj. Då konstaterade föreningen att Myrans damlag i division I
fått en hel del spaltutrymme i lokalpressen och att det är god PR för Kronoby kommun. Vidare före-
slogs att kommunen skulle vara matchvärd en gång under säsongen och att föreningen för det skulle
fakturera 500 euro. Föreningen diskuterade också ärendet den 8:e juni och föreslog därefter att kom-
munen skulle vara värd för två matcher i slutet av säsongen.
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Kronoby kommun har inte tidigare haft sponsoreringsavtal med enskilda föreningar. Otvetydigt är att
kommunen får värdefull reklam och uppmärksamhet när enskilda idrottare eller föreningar gör bra ifrån
sig i nationella sammanhang. Om kommunen skulle gå in för någon form av sponsorering är det viktigt
att olika idrotter behandlas jämlikt och att klara kriterier finns uppställda för när en eventuell sponsore-
ring kunde komma på fråga. Kronoby kommun har inte reserverat pengar i sin budget för dylika än-
damål.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen ger fritidskoordinatorn i uppdrag att göra upp ett förslag på principprogram för
sponsorering. Först därefter kan ställning tas till enskilda förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kst 18.9.2017

Förvaltningschefen:

Fritidskoordinatorn har enligt uppdrag gjort upp ett förslag på principprogram för sponsore-
ring enligt Bilaga 1/72 § av 18.9.2017.

T.F.KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till principprogram för sponsorering i enlighet med
Bilaga 1/72 § av 18.9.2017.

Under diskussionen föreslår Joel Salmela återremittering av ärendet så att kriterierna gäller
även kultursektorn. Tapani Myllymäki understöder förslaget.
Efter avslutad diskussionen konstaterade ordföranden, att det finns två förslag och att om-
röstning genom namnupprop bör genomföras. Hon föreslog röstningspropositionen att den
som röstar på beredningens förslag röstar "ja" och den som röstar på Salmelas förslag röstar
"nej". Rösterna föll 0 ja-röster, 8 nej-röster (Broända, Gripenberg, Hagström, Harju, Lindgren,
Myllymäki, Salmela och Wistbacka) och en avstod från att rösta (Byggmästar).

BESLUT:

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för vidare behandling.
_________
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Dnr: KST 169/2017

73 §. NÄMNDER Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Charlotte Sabel

Förvaltningschefen:

Charlotte Sabel SFP, som är ordinarie medlem i områdesnämnden i Kronoby samt ersättare
i bildnings- och kulturnämnden, har anhållit om att bli befriad från sina förtroendeuppdrag
p.g.a. bortflyttning från kommunen.

Befrielse från förtroendeuppdrag beviljas av den som gjort valet och det innebär i detta fall att
kommunfullmäktige borde befria Charlotte Sabel från uppdragen samt välja nya innehavare
av förtroendeuppdragen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen omber fullmäktige
att befria Charlotte Sabel från uppdraget som medlem i områdesnämnden i

Kronoby,

att befria Charlotte Sabel från uppdraget som ersättare i bildnings- och fri-
tidsnämnden

att välja ny medlem i områdesnämnden i Kronoby samt

att välja ny ersättare i bildnings- och fritidsnämnden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
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Dnr: KST 130/2017

74 §. MOTION Joel Salmela m.fl.:s motion; konsekvensbedömning gällande ett
eventuellt byte av landskap samt Elisabeth Hagström m.fl.:s motion; utredning
om konsekvenserna för social- och hälsovården, räddnings- och bildningsväsen-
det m.m.

Tf. kommundirektören

Joel Salmela m.fl. lämnade 8.6.2017 in en motion om att omgående genomföra en konse-
kvensbedömning gällande eventuellt byte av landskap och hur ett eventuellt landskapsbyte
eller icke byte påverkar kommunens, dess invånares och anställdas situation. Vid samma
möte lämnade Elisabeth Hagström m.fl. in en motion om de faktiska nackdelarna av om
kommunen överförs till Mellersta Österbotten samt konsekvenserna för personalen av pilot-
landskap. Eftersom både motionerna långt behandlar samma tema slås svaret ihop.

Hagström m.fl. vill att personalens ställning utreds i det fall att Österbotten och/eller Mellersta
Österbotten blir pilotlandskap i vårdreformen. Mellersta Österbotten har i den första omgång-
en ansökt om att bli pilotlandskap. Österbotten har inte ansökt ännu i den omgången. Den
andra ansökningsomgången för pilotlandskap har lagts på is. Istället diskuterar ministeriet
fram nya kriterier för pilotförsöken med de landskap som redan har lämnat in sina ansök-
ningar om att bli pilotlandskap. I diskussionerna försöker man hitta det som behöver piloteras
i social- och hälsovårdsreformen och hur pilotförsöken ska genomföras efter att valfrihetslag-
förslaget skrivs om. Först efter att de nya kriterierna blivit klara öppnar den andra ansök-
ningsomgången och de som redan nu har lämnat in sina ansökningar har möjligheter att
komplettera ansökan. De första pilotförsöken kan komma igång tidigast nästa vår. Före krite-
rierna är klara är det omöjligt att säga något om personalens ställning i pilotförsöket. Men
utgångspunkten är givetvis att personalen inte på något sätt ska vara i en sämre ställning på
grund av att endera eller båda landskapen inleder pilotförsök.

Hagström m.fl. frågar också kring planerna för servicestrukturen 2021. Kommunstyrelsen i
Kronoby har 21.8.2017 tagit ställning till Slutrapporten för arbetsgrupperna för social- och
hälsovården i Österbotten. Båda landskapen håller som bäst på att inleda arbetet med att
skapa en landskapsstrategi. Det nya fullmäktige i landskapen kommer efter valet i oktober
2018 att ta ställning till hur strategin ska se ut. Före det är det omöjligt att med säkerhet säga
något om servicestrukturen i landskapen. Även Salmela m.fl. tangerar detta i sin motion när
de vill att landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens påverkningar på kom-
muninvånarnas tillgång till service inom social- och hälsovården skall utredas. Även detta är
omöjligt att utreda före det folkvalda landskapsfullmäktige har fattat beslut om servicenivån
och servicelöfte i den strategi som de ska slå fast.

Såväl Hagström m.fl. som Salmela m.fl. vill att det uppgörs en utredning över faktiska förde-
lar och nackdelar med att stanna kvar i landskapet Österbotten alternativt att byta landskap
till Mellersta Österbotten. Motionsställarna vill att denna konsekvensutredning görs med be-
aktande av särskilt social- och hälsovård, men också räddningsväsende, bildningsväsende,
församlingarna, näringsliv, primärnäringarna, personalens ställning och kommunens attrak-
tionskraft. Som ovan konstaterades kan en fullständig utredning göras först efter det att land-
skapen sent år 2018 alternativt i början av 2019 har gett sina servicelöften via sin strategi.
Före det är det omöjligt att med säkerhet säga något om servicenätverket. En del börjar kan-
ske utkristalliseras via utkast till strategier redan före det, men inte ens ett första utkast till
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strategier finns ännu på en lång tid. Klart är att finansieringen kommer att spela en stor roll
för det kommande servicenätverket och den är ännu tämligen oklar. Finansministeriet börjar
nu simulera modeller för landskapens ekonomi och ju närmare reformen är, desto klarare
kan man ta ställning till de ekonomiska realiteterna. De facto är all lagstiftning, och alldeles
särskilt valfrihetslagstiftningen, också oklar för tillfället. Innan det finns av riksdagen stiftade
lagar eller ens regeringens lagförslag i fallet valfrihet, är det omöjligt att utreda konsekven-
serna av reformen. De facto vet ingen om reformen verkligen blir av och om den blir av så
vet ingen hur dess innehåll kommer att se ut. Också i de lagar som inte fördes tillbaka till
regeringen för ny beredning kommer förändringar att göras nästa vår i samband med den
fortsatta riksdagsbehandlingen. Därför är det vanskligt att förutspå hur de kommer att se ut
när de väl godkänns. Tanken är att riksdagen inom maj 2018 ska behandla alla lagförslag
som hör ihop med landskapsreformen. Valfrihetslagstiftningen som nu bereds igen kommer
under denna höst till kommunerna för utlåtande och tanken är att den skall avges till riksda-
gen för behandling tidigt under år 2018.
På grund av de ovan nämnda faktorerna är det omöjligt att göra en adekvat konsekvensbe-
dömning ännu i detta skede.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige i juni 2018, efter att lagförslagen godkänts i riksda-

gen, tar ställning till om en konsekvensutredning skall göras samt

att kommunfullmäktige förklarar motionerna till övriga delar besvarade med
denna utredning.

Under diskussionen föreslår Joel Salmela att en konsekvensutredning görs av en utomstå-
ende opartisk utredare före 10.11.2017. Tapani Myllymäki och Elisabeth Hagström understö-
der förslaget.

Efter att diskussionen förklarats avslutad konstaterade ordföranden att det finns två föreslag
och att omröstning bör genomföras genom namnupprop. Hon föreslog omröstningsproposi-
tionen att den som röstar på beredningens förslag röstar "ja" och den som röstar på Salme-
las förslag röstar "nej". Företogs omröstning. Rösterna föll 4 ja-röster (Broända, Harju, Lind-
gren och Byggmästar) och 4 nej-röster (Gripenberg, Hagström, Myllymäki och Salmela). En
medlem avstod från att rösta (Wistbacka) Ordförandens röst avgjorde. Beredningens förslag
vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning i enlighet med förslagen.
_________
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Dnr: KST 129/2017

75 §. MOTION Joel Salmela m.fl.; strategi och rapport om landskapsreformens förhandlingar

Tf. kommundirektören

Joel Salmela m.fl. lämnade in en motion angående förhandlingar inför landskapsreformen
och social- och hälsovårdsreformen vid fullmäktigemötet 8.6.2017. Motionen går i huvudsak
ut på att fullmäktige ska underrättas om vad som överenskommits hittills i förhandlingarna
och att fullmäktige bör behandla och godkänna de strategier och målsättningar som kommu-
nen fortsätter förhandlingarna med.

Kronoby kommun har inte ett eget förhandlingsmandat i reformen i och med att den är land-
skapsdriven. Representanter för Kronoby kommun deltar dock i ett antal möten som direkt
eller mer indirekt berör landskapsreformen och för där fram information som är viktig i bered-
ningen. Detta har skett på otaliga protokollförda möten under de senaste åren samt vid ett
antal mer inofficiella träffar. Utöver de listade träffarna har också ett antal samtal, telefon-
samtal, inofficiella korridordiskussioner och samtal på tumanhand förts med de som bereder
landskapsreformens genomförande. Kronoby hade också senaste höst en egen arbetsgrupp
som såg på möjligheter i landskapsreformen och dess slutrapport har delgetts fullmäktige
7.11.2016.

Österbottens förbund har åtminstone följande klara ställningstaganden gällande Kronobys
ställning i landskapsreformen;

- 5.9.2016 Österbottens förbunds styrelse beslutar att i samband med behandling av
verksamhets- och ekonomiplan för åren 2017-2019 enhälligt anteckna till protokollet ”
Vidare beslöt landskapsstyrelsen att anteckna till protokollet att landskapsstyrelsen
enhälligt stöder att Kronoby kommun i enlighet med kommunens eget majoritetsbe-
slut fortsätter att vara medlemskommun i Österbottens förbund. Landskapsstyrelsen
betonade att den ställer sig positivt till ett samarbete med Mellersta Österbotten.”

- 13.9.2016 Österbottens förbund skickar ett brev till kommunstyrelsen i Kronoby där
de bland annat konstaterar att ” Kronoby är en viktig part i Österbotten - Landskaps-
styrelsen för Österbottens förbund har ett flertal gånger och nu senast på sitt möte
den 5 september konstaterat de särskilda behov som Kronoby har så att landskapets
allmänna serviceuppgifter och särskilt tillgången på vårdens tjänster kan ordnas på
bästa möjliga sätt för invånarna i Kronoby. Detta är ett mål som Österbottens förbund
har i landskapets reformarbete. I underhandlingar med de statliga representanterna
har vi också fått försäkringar om att ett brett samarbete kommer att ha stöd i lagstift-
ningen, vilket syns i utkastet till reformens omfattande lagpaket.”

- 25.10.2016 Österbottens förbunds fullmäktige inför följande skrivning om Kronoby i
verksamhetsplanen för år 2017: ”Österbottens förbund ser det som en självklarhet att
Kronoby är en del av landskapet Österbotten. Förbundet arbetar för att Kronoby
kommun även i fortsättningen ska kunna erhålla vårdtjänster i samarbete med land-
skapet Mellersta Österbotten.”

- 27.5.2017 Arbetsutskottets möte; 38 § Beslut på förändringsledningsgruppens möte
den 30 mars 2017 och inverkan på arbetsutskottets arbete och annan beredning; Del
av beredningen ” I samband med beredningen av vårdreformen och landskapsrefor-
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men i Mellersta Österbotten förbereds i samarbete avtal om de frågor som förutsätter
samarbete och arbetsfördelning gällande Kronoby och andra kommuner.” Beslut ”Ar-
betsutskottet antecknade för kännedom ordförandes referat av ett samarbetsmöte
med de som bereder reformerna i landskapen Mellersta Österbotten och Södra Ös-
terbotten. På mötet bestämdes att respektive landskap i första hand strävar efter att
organisera sina uppgifter självt, och efter det utreds möjligheten att fördela resten av
uppgifterna exempelvis genom gemensamma tjänster eller genom avtal.”… 41 §
Landskapsreformen och vårdreformen i Österbotten, lägesöversikt; Beslut; ” Arbets-
utskottet noterade att ett förslag till strukturer för social- och hälsovården i Österbot-
ten blir klart i juni och presenteras för den politiska ledningsgruppen och förändrings-
ledningsgruppen den 20 juni 2017. Arbetsutskottet beslutade att Kronobys situation
beaktas i beredningen.”

Tidigare kommundirektören i Kronoby Michael Djupsjöbacka deltar också som sakkunnig
i gruppen kring det temporära beredningsorganet för landskapsreformen i Österbotten.
Hans uppgift härleder sig till samarbete över landskapsgränserna.

Kronoby kommunstyrelse gav på sitt möte 21.8.2017 utlåtande om slutrapporten för ar-
betsgrupperna för social- och hälsovården i Österbotten.

Kommunstyrelsen i Kronoby har vid ett par tillfällen under våren 2017 diskuterat tyngd-
punktsområden i landskapsreformen för Kronobys del. Exakta krav eller mål är dock svå-
ra att ställa i och med att Kronoby, som en enskild kommun, inte är förhandlingspart i re-
formen. Två papper har dock uppgjorts som fungerar som riktlinjer för Kronobys arbete i
landskapsreformen. Riktlinjerna kommer i samband med att mera information fås om re-
formen, exempelvis från statshåll, säkert att behöva omarbetas ett antal gånger fram till
att landskapsreformen ska träda ikraft 1.1.2020. Detsamma gäller när mera information
fås om förhandlingarna mellan Österbotten och Mellersta Österbotten. Riktlinjerna behö-
ver innehålla en flexibilitet i och med att enskilda kommuner inte kan ställa direkta krav i
reformen.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige förklarar motionen med denna utredning besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 36/2017

76 §. MOTION Ossian Wassborr m.fl.:s motion om folkomröstning gällande byte av landskap

Förvaltningschefen:
Ossian Wassborr m.fl. inlämnade vid fullmäktigemötet 24.2.2017 en motion om att en folkomröstning
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 hälso-
vård, 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 kommunallagen
(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 personal-
resurser på kommunen för att förbereda en folkomröstning samt kostnader för en utomstående kon-
sultutredning 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".

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

nedom och förklarar ärendet slutbehandlat
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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.
__________

Kst. 29.5.2017

Sixten Dahlvik föreslår bordläggning av ärendet och Elisabeth Hagström understöder förslaget. Kom-
munstyrelsen enades om att bordlägga ärendet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
_________

Kst. 19.6.2017

Elisabeth Hagström förslår folkomröstning hösten 2017. Tapani Myllymäki understöder förslaget.

Kari Harju föreslår en återremittering av ärendet. Hans-Erik Lindgren understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar, att eftersom återremittering har föreslagits, bör omröstning om huruvida
behandlingen av ärendet fortsätter eller inte företas genom namnupprop. Hon föreslår röstningsförfa-
randet, att den som röstar för fortsatt beredning röstar "ja" och den som röstar för återremittering rös-
tar "nej", vilket godkändes.
Omröstning vidtog. Rösterna föll 4 ja-röster (Gripenberg, Hagström, Myllymäki och Salmela), 4 nej-
röster (Broända, Harju, Lindgren och Byggmästar medan 1 lade ned sin röst (Wistbacka). Ordföran-
dens röst avgjorde. Ärendet återremitterades för vidare behandling.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att återremittera ärendet för vidare behandling.
__________

Elisabeth Hagström, Tapani Myllymäki och Joel Salmela inlämnade avvikande åsikt till protokollet.

_________

Kst 18.9.2017

T.f. kommundirektören

Efter att motionen om folkomröstning har lämnats in så har ett kommunalval genomförts och
nya förtroendevalda har tillträtt. Under senaste vår har lagförslagen som hör ihop med land-
skapsreformen behandlats i riksdagen. Förslaget till lag om valfrihet återremitterades efter
grundlagsutskottets utlåtande i juni till regeringen för ny beredning. Lagförslaget bereds som
bäst och kommer under hösten att skickas till kommunerna och övriga intressenter för utlå-
tande.
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Även i övriga lagar kommer ändringar att ske i samband med riksdagsbehandlingen. De öv-
riga lagförslagen behandlas för tillfället inte alls, utan behandlingen återupptas i samband
med att regeringen ger ett nytt lagförslag om valfrihet nästa år. Tanken är att lagarna ska
vara slutbehandlade i riksdagen senast i maj 2018. Att ordna en folkomröstning i ett skede
när lagarnas innehåll inte är klart ter sig något vanskligt eftersom det är omöjligt att då ta
ställning till reella alternativ i och med att effekterna av de olika alternativ omöjligt kan ut-
skönjas. I samband med riksdagsbehandlingen blev det också klart att reformen skjuts fram
med ett år och planeras träda ikraft 1.1.2020.

Efter att motionen om folkomröstning lämnades in har också tre övriga motioner lämnats in
som berör landskapsreformen och mer specifikt Kronobys inriktning och ställning i densam-
ma. Samtliga motioner har beröringspunkter med varandra och kan med fördel behandlas vid
samma tillfälle.

Sedan det blev möjligt att ordna kommunala folkomröstningar år 1991 har 61 stycken ge-
nomförts (statistik för år 2017 torde saknas). Populariteten var klart störst under de första
åren, medan endast nio kommunala folkomröstningar har genomförts sedan år 2008. Den
överlägset vanligaste orsaken att ordna folkomröstning är i samband med att en kommun-
sammanslagning föreslås. Folkomröstningar kan inte ordnas i samband med nationella eller
kommunala val eller i samband med nationella folkomröstningar.

Kronoby kommun har en förhållandevis liten administrativ personal. Den allmänna avdel-
ningen kommer att vara starkt sysselsatt med att under år 2018 och våren 2019 ordna sam-
manlagt 3 stycken val. Det tar oerhört mycket tid och leder till stora mängder övertid. Utöver
det ska givetvis det normala arbetet löpa samtidigt som arbetet med att förbereda för land-
skapsreformen pågår för fullt. I nuläget skulle det vara viktigt att ha möjlighet att satsa på det
arbetet, så att Kronoby kan påverka beredningen i en för kommunen fördelaktig riktning.
Också de övriga kostnaderna för en folkomröstning är betydande.

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 en folkomröstning görs. Förslaget un-
derstöds av Tapani Myllymäki, som tillägger att den görs efter 10.11.2017, när en konse-
kvensbedömning har gjorts. Tillägget understöds av Elisabeth Hagström.

Ordföranden konstaterar efter avslutad diskussion att det finns två olika förslag och att om-
röstning bör företas. Hon föreslog röstningspropositionen att den som röstar på beredning-
ens förslag röstar "ja" och den som röstar på Hagströms förslag röstar "nej". Rösterna föll 5
ja-röster (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren och Byggmästar), 3 nej-röster (Hagström,
Myllymäki och Salmela) och 1 (Wistbacka) avstod från att rösta. Beredningens förslag vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning i enlighet med t.f. kommundirektörens för-
slag.
_________
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77 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 8.8.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, delegationen för ägar-

styrning, 14.8.2017
- Österbottens förbund, representantskapet, 16.8.2017
- Optima samkommunstyrelsen, 17.8.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 24.8.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 24.8.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 28.8.2017
- Optima samkommunstämma, 30.8.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 4.9.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 11.9.2017

b) Representantskapet för Österbottens förbund valde på mötet 16.8.2017 medlemmar till
landskapsfullmäktige för mandatperioden 2017-2021. Följande personer representerar
Kronoby kommun:
medlem: personlig ersättare:
Bengt-Johan Skullbacka (SFP) Kari Harju (SFP)
Liane Byggmästar (SFP) Helena Broända (SFP)

c) Landskapsfullmäktige för Mellersta Österbottens förbund har 24.8 § 12 valt Tuula Lassas
som medlem och viceordförande i förbundets revisionsnämnd.

d) Migrationsinstitutet lämnar sina utrymmen på Kronoby folkhögskola och flyttar till Vasa.

e) Svenska Folktingets anhållan om bidrag för verksamheten år 2017 avslås.

f) SONet BOTNIAs kommunfinansiering för åren 2017 och 2018 (929€) utbetalas via Soite.

g) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljar Finavia Abp miljötillstånd för
verksamhet på Karleby-Jakobstad flygplats. Ärendet kungörs 6.9-6.10.2017 på kommu-
nens anslagstavla.

i) Beredning av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten - vad har gjorts och vad bör
göras.

j) Optima samkommunstämma har 30.8.2017 § 6 valt samkommunstyrelse. Från Kronoby
valdes Susanne Hongell som personlig ersättare för Stefan Storholm. Hon valdes också
som kommunrepresentant i styrelsen med närvaro- och uttalanderätt, med Sören Dahlvik
som ersättare. Styrelsens mandatperiod är 2+2 år och ny styrelse väljs vid vårstämman
2019.

k) Migrationsinstitutets rapport Ung i Österbotten - Nuoret Pohjanmaalla:

http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-18-isbn-978-952-7167-42-7-ung-i-

osterbotten-nuoret-pohjanmaalla-2016-2017-migrationsinstitutet-2017.pdf

Ett miniseminarium ordnas 20.10.2017 kl. 10-12 med forskare Patrik Söderberg, Åbo
Akademi och koordinator Magnus Enlund, Migrationsinstitutet.
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l) Medborgarträffar om landskaps- och social- och hälsovårdsreformen planeras hållas i
Kronoby, Nedervetil och Terjärv 14 - 16.11.2017. Michael Djupsjöbacka deltar och infor-
merar om nuläget.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
_________
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Dnr: KST 177/2017

78 §. EXTRA ÄRENDE: NÄMNDER Malin Åminne; anhållan om befrielse som ersättare i
kommunstyrelsen

Förvaltningschefen:

Enligt kommunallagens 75 § är person, som är närstående till en ledamot av kommunstyrel-
sen, inte valbar till revisionsnämnden. Elin Näse som är vald till revisionsnämnden är enligt
förvaltningslagens 28 § närstående till Malin Åminne som valts till ersättare i kommunstyrel-
sen och dess affärs- och riskhanteringssektion. Därför bör en av dem bytas ut.

Malin Åminne har lämnat in en anhållan om att få sluta som ersättare i kommunstyrelsen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige beviljar Malin Åminne befrielse från uppdraget som ersätta-

re i kommunstyrelsen,
att kommunfullmäktige utser en ny ersättare till kommunstyrelsen för mandatpe-

rioden 2017-2019.
.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 178/2017

79 §. INITIATIV: Elisabeth Hagström: Allas rätt till eget hem och arbetsplats

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ om allas rätt till eget hem och arbetsplats.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendet för kännedom och överstyr det till allmänna
avdelningen för behandling .
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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: 57-64, 67, 72-79

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: 57-64, 67, 72-79

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: Paragrafer: 65-66, 68-70, 71

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.


