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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
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Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 19 juni 2017, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. PROTOKOLLJUSTERING
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
4 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
5 §. FÖRVALTNING Preliminära sammanträdesdagar hösten 2017
6 §. NÄMNDER Val av personalsektion 2017-2019
7 §. NÄMNDER Val av affärs- och riskhanteringssektion 2017-2019
8 §. NÄMNDER Utse arbetsgivarrepresentanter till samarbetskommittén 2017-

2019
9 §. NÄMNDER Utse äldreråd 2017-2019
10 §. NÄMNDER Utse råd för personer med funktionsnedsättning 2017-2019
11 §. UNGDOMSFULLMÄKTIGE Val av medlemmar till ungdomsfullmäktige

2017-2019
12 §. NÄMNDER Val av förvaltningsnämnd för Kronoby Blomsterfond

2017-2019
13 §. NÄMNDER Utse representanter till gemensam gymnasienämnd

2017-2019
14 §. KOMMITTÉER Val av kommitté för vänortssamarbete 2017-2019
15 §. KOMMITTÉER Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

2017-2019
16 §. KOMMITTÉER Samarbetskommitté med Karleby 2017-2019
17 §. KOMMITTÉER Tillsätta kommittéer
18 §. KOMMITTÉER Medlemmar i övriga kommittéer
19 §. BUDGET Bokföringsrapport 1.1.-31.5.2017
20 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 Budgetdirektiv
21 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns

allmännyttiga fond
22 §. FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av flyktingar 2017
23 §. BIDRAG Förslag till principprogram för marknadsföring och

sponsorkontrakt
24 §. SAMKOMMUNER Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande;

ekonomiplan 2018-2020
25 §. UTLÅTANDE Förslag till lagstiftning om genomförande av

landskapsreformen och om omorganisering av statens
tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Torsdagen den 22 juni 2017
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

26 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Ibruktagande av optionsår
27 §. AKTIER OCH ANDELAR Tecknande av aktier i bolag för ekonomi- och

personalförvaltning
28 §. UNDANTAGSLOV Avgörande som gäller byggande vid strand;

Paulina Åkerlund/Robert Sund
29 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Bildningschefens prövotid upphör
30 §. KURSER Deltagare i Kommunmarknaden 2017
31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
32 §. TOMTER Försäljning av radhustomt vid

Sandkullavägen/Norra Terjärvvägen, Terjärv
33 §. MOTION Ossian Wassborr m.fl.:s motion om

folkomröstning gällande byte av landskap
34 §. INITIATIV Elisabeth Hagström: Initiativ om öppna

styrelsemöten
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 14.6.2017 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 15.6.2017, varifrån övriga intresserade kan er-
hålla den vid behov.

Ordföranden inledde mandatperioden genom att gå igenom vissa principer för hur hon öns-
kar att styrelsearbetet genomförs.

T.f. kommundirektören meddelade att alla skall lämna in anmälan om bindningar senast 8
augusti.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
________
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2 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunstyrelsen utser Tapani Myllymäki och Hans-Erik Lindgren att justera protokollet den
21 juni 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utse Helena Broända och Hans-Erik Lindgren att
justera protokollet.
__________
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3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

T.f. kommundirektören anmälde ytterligare tre ärenden under "delgivningsärenden" och att
Ossian Wassborrs m.fl.motion om byte av landskap samt försäljning av en radhustomt borde
behandlas

Elisabeth Hagström anmälde ett initiativ.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att godkänna att antalet delgivningsärenden blir
fler.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att ta in en paragraf angående försäljning av en
tomt i Terjärv som § 32 och Ossian Wassborr m. fl.:s motion om folkomröstning gäl-
lande byte av landskap som § 33.

Beslöts att Elisabeth Hagströms initiativ behandlas som § 34 under "övriga ärenden",
vilken flyttas sist.

Kommunstyrelsen beslöt i övrigt enhälligt att godkänna föredragningslistan i förelig-
gande form.
__________
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4 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

a) KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av valnämnd för proportionella val i
kommunfullmäktige för mandattiden 2017-2021

- meddelas de valda
b) KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ordförande och 2 vice ordföranden för

mandattiden 2017-2021
- meddelas de valda, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund

c) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse till sammanträden och distribution av
föredragningslistor

- tillämpas vid kallelse och distribution
d) KUNGÖRELSER Beslut om tillkännagivande

- delges de nämnder och organ som självständigt handhar annonsering
e) KOMMUNSTYRELSEN Val av kommunstyrelse för mandatperioden

2017-2019
- meddelas de valda, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund

f) NÄMNDER Val av revisionsnämnd för mandatperioden 2017-2021
- meddelas de valda

g) NÄMNDER Val av centralvalnämnd för mandatperioden 2017-2021
- meddelas de valda och Vasa valkretsnämnd

h) NÄMNDER Val av bildnings- och fritidsnämnd för mandattiden
2017-2021

- meddelas de valda
i) NÄMNDER Val av svensk skolsektion för mandatperioden 2017-2021

- meddelas de valda
j) NÄMNDER Val av finsk skolsektion för mandatperioden 2017-2021

- meddelas de valda
k) NÄMNDER Val av tekniska och miljönämnden för mandatperioden

2017-2021
- meddelas de valda

l) NÄMNDER Val av tillståndssektion för mandatperioden 2017-2021
- meddelas de valda

m) NÄMNDER Val av områdesnämnd för Kronoby kommundel för
mandatperioden 2017-2021

- meddelas de valda
n) NÄMNDER Val av områdesnämnd för Nedervetil kommundel för

mandatperioden 2017-2021
- meddelas de valda

o) NÄMNDER Val av områdesnämnd för Terjärv kommundel för
mandatperioden 2017-2021

- meddelas de valda
p) NÄMNDER Val av medlemmar i Pedersörenejdens landsbygdsnämnd

för mandatperioden 2017-2021
- meddelas de valda samt Pedersöre kommun

q) NÄMNDER Val av representant och ersättare till Mellersta Österbottens
miljöhälsovårdsnämnd för mandatperioden 2017-2021

- meddelas de valda samt Karleby stad
r) NÄMNDER Val av medlem och ersättare i Österbottens avfallsnämnd för

mandatperioden 2017-2021
- meddelas de valda samt Ab Ekorosk Oy
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s) NÄMNDER Val av gode män vid fastighetsförrättningar för
mandatperioden 2017-2021

- meddelas de valda samt Österbottens lantmäteribyrå
t) NÄMNDER Val av nämndemän till tingsrätten för mandatperioden

2017-2021
- meddelas de valda samt tingsrätten

u) SAMKOMMUNER Val av representanter till samkommunen Soite för
mandatperioden 2017-2021 eller tills landskapsreformen
träder ikraft

- meddelas de valda samt samkommunen Soite
v) SAMKOMMUNER Val av representanter och ersättare till

representantskapsmöte för Österbottens förbund
- meddelas de valda samt Österbottens förbund

w) SAMKOMMUNER Val av representanter till representantskapsmöte för
Mellersta Österbottens förbund

- meddelas de valda samt Mellersta Österbottens förbund
x) SAMKOMMUNER Val av representant till Keski-Pohjanmaan

koulutusyhtymä, samarbetsorgan för avtalskommuner
- meddelas den valda samt Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

y) SAMKOMMUNER Val av representanter till samkommunstämmor under
mandatperioden

- meddelas de valda samt Optima, SÖFUK och samkommunen Kvarnen
z) SAMKOMMUNER Val av medlem i samkommunfullmäktige för Kårkulla

2017-2021
- meddelas de valda samt Kårkulla samkommun

å) NÄMNDER Val av medlem och ersättare i regionala räddningsnämnden
2017-2018

- meddelas de valda samt Karleby stad
ä) NÄMNDER Val av medlem i delegationen för polisinrättningen i Mellersta

Österbotten och Pedersöre 2017-2021
- meddelas den valda samt polisinrättningen

ö) NÄMNDER Val av medlemmar till förvaltningsrådet för Stiftelsen Torgare
r.s. 2017-2021

- meddelas de valda samt Stiftelsen för Torgare r.s.
öö) EKONOMI Fullmakt för upptagande av budgetlån och kortfristiga

krediter
- meddelas ekonomiska avdelningen

ööö) MOTIONER Joel Salmela PRO m.fl. inlämnade en motion om uppgörande
av en konsekvensbedömning gällande ett eventuellt byte av
landskap med tanke på landskapsreformen och social- och häl-
sovårdsreformen

- skickas till allmänna avdelningen för beredning
Joel Salmela PRO m.fl. inlämnade en motion om förhandlingar
inför landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen

- skickas till allmänna avdelningen för beredning
Elisabeth Hagström och Sixten Dalvik inlämnade en motion
bl.a. om att kommunstyrelsen bör utreda personalens ställning
inom SOTE inom Kronobyområdet, om Österbotten ansöker om
pilotprojekt och även om Mellersta Österbotten gör det eller
båda ansöker och blir av

-skickas till allmänna avdelningen för beredning.



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
19.6.2017

Sida
1/9

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 118/2017

5 §. FÖRVALTNING Preliminära sammanträdesdagar hösten 2017

Förvaltningschefen:

Enligt nu gällande förvaltningsstadga för Kronoby kommun, godkänd 23.2.2017 § 10 håller
varje organ sina sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som de beslutar. Sam-
manträde kan också hållas om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet
av medlemmarna gör en framställning om detta till ordföranden. Kallelsen skickas på det sätt
kommunstyrelsen besluter.

Förslag till sammanträdesdagar framgår av Bilaga 1/5 § av 19.6.2017. Av den framgår även
tidtabellen för fullmäktigemötena.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen håller under hösten 2017 ordinarie sammanträden vid de tidpunkter som
framgår av bilagan, så att sammanträdena börjar klockan 17.00, om inget annat meddelas.
Ordinarie sammanträdesplats är Kommungården.

Kommunstyrelsens protokoll hålls vanligen framlagda till allmänt påseende på kommunens
webbplats på torsdag efter respektive sammanträde.

Meddelande om kommunstyrelsens sammanträden under året publiceras på kommunens
webbplats.

Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström mötena inleds kl. 18.00. Tapani Myllymäki
och Inger Wistbacka understöder förslaget.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att mötena börjar kl 18.00. I övrigt beslöt kommun-
styrelsen enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 84/2017

6 §. NÄMNDER Val av personalsektion 2017-2019

Förvaltningschefen:

Enligt förvaltningsstadgan § 8 har kommunstyrelsen en personalsektion med fyra (4) ledamö-
ter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Kommundirektören fungerar som föredragande
och förvaltningschefen 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 kom-
munstyrelsen.

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

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer fyra ledamöter med personliga ersättare till personalsektionen för
mandatperioden 2017-2019.

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen valde ledamöter och ersättare till personalsektionen för mandatpe-
rioden 2017-2019:
ledamot ersättare
Inger Wistbacka Helena Broända
Kari Harju Matias Torrkulla
Elisabeth Hagström Ulla-Maria Åstrand
Björn Gripenberg John-Erik Sandvik

Kommunstyrelsen utsåg Inger Wistbacka till ordförande och Elisabeth Hagström till
vice ordförande för mandatperioden.
__________
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Dnr: KST 83/2017

7 §. NÄMNDER Val av affärs- och riskhanteringssektion 2017-2019

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen har enligt förvaltningsstadgan § 8 en affärs- och riskhanteringssektion
med fem (5) ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Kommundirektören funge-
rar 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 kom-
munstyrelsen.

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 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 Malin Åminne
Sixten Dalvik Joel Salmela
Pia Björkqvist Tapani Myllymäki

Kommunstyrelsen utsåg Kari Harju till ordförande och Sixten Dalvik till vice ordföran-
de för mandatperioden.
__________
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Dnr: KST 82/2017

8 §. NÄMNDER Utse arbetsgivarrepresentanter till samarbetskommittén 2017-2019

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen tillsätter en samarbetskommitté för att handlägga ärenden som berör la-
gen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Mandatperioden är två
år.

Samarbetskommittén har sex medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare. Tre
medlemmar jämte ersättare utses av personalen och tre medlemmar jämte ersättare av
kommunstyrelsen.

Även arbetarskyddsfrågor behandlas i samarbetskommittén, varför arbetarskyddschefen och
arbetarskyddsfullmäktige deltar i samarbetskommitténs sammanträden som sakkunniga.

Förvaltningschefen fungerar som föredragande och sekreterare i samarbetskommittén.

Samarbetskommittén behandlar bland annat förändringar i organiseringen av arbetet, princi-
per för omorganisering av tjänster, principer och planer som hänför sig till personalen, över-
föring av arbetstagare till anställning på deltid, permitteringar eller uppsägningar samt perso-
nal- och utbildningsplanen som årligen skall uppdateras.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser tre representanter och lika många personliga ersättare till samar-
betskommittén för mandatperioden 2017-2019

BESLUT:

Kommunstyrelsen valde medlemmar och ersättare till samarbetskommittén för man-
datperioden 2017-2019:
medlem ersättare
t.f. kommundirektören bildningschefen
Liane Byggmästar Hans-Erik Lindgren
Tapani Myllymäki Elisabeth Hagström
__________
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Dnr: KST 79/2017

9 §. NÄMNDER Utse äldreråd 2017-2019

Förvaltningschefen:

Äldrerådet väljs på basen av förvaltningsstadgans § 15. Mandatperioden är två år. Äldrerådet
har fem medlemmar och lika många personliga ersättare. Vid val skall iakttas lagen om jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

Äldrerådet utses av kommunstyrelsen men tre av medlemmarna samt deras ersättare utses
på förslag av pensionärernas egna sammanslutningar i kommunen.
De tre pensionärsföreningarna har på begäran föreslagit att följande väljs till äldre rådet:
Kronoby Pensionärer rf: Maj-Britt Näse med Lena Sabel som ersättare
Nedervetil Pensionärsklubb rf: Christer Forsström med Pekka Rannisto som ersättare
Terjärv pensionärer r.f.: Tuula Furu med Anna Nyman som ersättare

Sekreterare i äldrerådet är förvaltningschefen.

Till äldrerådet hör att verka för att äldres röst hörs i det kommunala beslutsfattandet samt att
ta upp frågor som berör äldres vardag.

Äldrerådets budget år 2017 är 2 000€, varav merparten återstår.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser äldreråd för mandatperioden 2017-2019 bestående av fem med-
lemmar och fem personliga ersättare, varav tre medlemmar och tre ersättare representerar
pensionärsföreningarna enligt ovannämnda förslag samt att styrelsen bland medlemmarna
utser ordförande och vice ordförande för samma tid.

BESLUT:

Kommunstyrelsen valde medlemmar och ersättare till äldrerådet för mandatperioden
2017-2019:
medlem ersättare
Maj-Britt Näse Lena Sabel
Christer Forsström Pekka Rannisto
Tuula Furu Anna Nyman
Stig Östdahl Hans-Erik Lindgren
Karin Saarukka Bo-Erik Sandvik

Kommunstyrelsen utsåg Stig Östdahl till ordförande och Karin Saarukka till vice ord-
förande för mandatperioden.
__________
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Dnr: KST 80/2017

10 §. NÄMNDER Utse råd för personer med funktionsnedsättning 2017-2019

Förvaltningschefen:

Rådet för personer med funktionsnedsättning utses av kommunstyrelsen för en mandatperi-
od på två år.

Rådet för personer med funktionsnedsättning väljs på basen av förvaltningsstadgans § 16.
Rådet har tre medlemmar och lika många personliga ersättare. Vid val skall iakttas lagen om
jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95).

Sekreterare i rådet för personer med funktionsnedsättning är förvaltningschefen.

Rådet för personer med funktionsnedsättning har till uppgift att verka för att de funktionsned-
sattas röst hörs i det kommunala beslutsfattandet samt att ta upp frågor som berör de funk-
tionsnedsattas vardag samt att ta initiativ i frågor rörande tillgänglighet.

Rådet för personer med funktionsnedsättning har en budget år 2017 på 1 000 €.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser rådet för personer med funktionsnedsättning bestående av tre med-
lemmar och tre personliga ersättare för mandatperioden.

Styrelsen utser bland medlemmarna ordförande och vice ordförande för samma tid.

BESLUT:

Kommunstyrelsen valde medlemmar och ersättare till rådet för personer med funk-
tionsnedsättning för mandatperioden 2017-2019:
medlem ersättare
Sonja Tallgård Gunda-Lill Törnqvist
Joacim Sandbacka Tina Granvik-Storbacka
Monica Ahlstrand Ossian Wassborr

Kommunstyrelsen utsåg Joacim Sandbacka till ordförande och Monica Ahlstrand till
vice ordförande för mandatperioden.
__________
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Dnr: KST 52/2017

11 §. UNGDOMSFULLMÄKTIGE Val av medlemmar till ungdomsfullmäktige 2017-2019

Förvaltningschefen:

Ungdomsfullmäktige har sju medlemmar och lika många personliga ersättare. I enlighet med
kommunens förvaltningsstadga väljer kommunstyrelsen ungdomsfullmäktige för två år i ta-
get, så att fyra medlemmar utses vartannat år och tre medlemmar vartannat år. Ungdoms-
fullmäktige bör utses av ungdomarna själva. Deltagarna i ungdomsfullmäktige bör vara mel-
lan 13 och 20 år.

Kronoby har efter ett längre uppehåll senast haft ungdomsråd (som det då kallades) under
vårterminen 2017.

Kommunstyrelsen tillsatte 27.3.2017 ungdomsråd för den återstående mandatperioden. På
grund av det stora antalet anmälningar (21 st) till ungdomsrådet och entusiasmen över att få
vara med och göra ungdomarnas röst hörd, inleddes verksamheten redan under våren.

Valet gjordes utgående från de ansökningsblanketter som lämnades in med beaktande av
regional-, åldersmässig- och könsfördelning. Tanken var att samma medlemmar långt fort-
sätter också efter kommunalvalet, men då som kommunens ungdomsfullmäktige, vilket väljs
av den nya kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utsåg nedan uppräknade personer till medlemmar av ungdomsrådet för
den återstående mandatperioden:
medlemmar: ersättare:
Björkqvist Fredrik Sandbacka Ted
Broända Jenny Ollqvist Emilia
Karlström Fredrik Sandbacka Oscar
Klemets Joakim Holmbäck Hugo
Lindgren Susan Ploomann Merilin
Mannström Matilda Bengtsson Tindra
Svartsjö Ida Vidjeskog Vilma

Kommunstyrelsen kan också utse en egen företrädare till ungdomsrådet.

Ungdomsfullmäktiges uppgift är att verka för att ungdomars röst hörs i det kommunala be-
slutsfattandet samt att ta upp frågor som berör ungas vardag. Det kan göras ex. genom att
ge utlåtande om pågående ärenden, genom att ordna tillställningar och genom en årlig dis-
kussionsträff med kommunstyrelsen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer medlemmar till ungdomsfullmäktige för året 2017-2018 enligt
medlem: ersättare:
Karlström Fredrik Sandbacka Oscar
Svartsjö Ida Vidjeskog Vilma
Klemets Joakim Holmbäck Hugo
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och följande medlemmar till ungdomsfullmäktige för åren 2017-2019:
Lindgren Susan Ploomann Merilin
Mannström Matilda Bengtsson Tindra
Björkqvist Fredrik Sandbacka Ted
Broända Jenny Ollqvist Emilia

Kommunstyrelsen utser en person som medlem och en annan som ersättare att företräda
styrelsen i ungdomsfullmäktige 2017-2019.

BESLUT:

Kommunstyrelsen valde medlemmar och ersättare till ungdomfullmäktige för mandat-
perioden 2017-2018:
ledamot ersättare
Karlström Fredrik Sandbacka Oscar
Svartsjö Ida Vidjeskog Vilma
Klemets Joakim Holmbäck Hugo

och följande medlemmar till ungdomsfullmäktige för åren 2017-2019:
Lindgren Susan Ploomann Merilin
Mannström Matilda Bengtsson Tindra
Björkqvist Fredrik Sandbacka Ted
Broända Jenny Ollqvist Emilia

Kommunstyrelsen valde Liane Byggmästar med Elisabeth Hagström som ersättare att
företräda styrelsen i ungdomsfullmäktige 2017-2019.
__________

Helena Broända och Hans-Erik Lindgren anmälde personjäv och avlägsnade sig ur rummet
vid behandlingen av denna paragraf.

Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KST 116/2017

12 §. NÄMNDER Val av förvaltningsnämnd för Kronoby Blomsterfond 2017-2019

Förvaltningschefen:

Kronoby Blomsterfond förvaltas enligt stadgarna av en förvaltningsnämnd bestående av fem
medlemmar. Enligt stadgarna utses ledamöterna och ersättarna av kommunen på förslag av
Folkhälsans lokalavdelning, församlingens kyrkoråd, Krigsinvalidernas brödraförbunds Kro-
noby-Öja avdelning, Pensionärshemsföreningen och sång- och musiksammanslutningarna.
Mandattiden är två år.

Föreningen för krigsinvaliderna har meddelat att föreningen upphört som registrerad förening
och distriktsavdelningen övertagit dessa uppgifter. Att representera dem och övriga inom
Blomsterfonden kunde av styrelsen utses en medlem och en ersättare. Övriga berörda orga-
nisationer har genom brev/e-post uppmanats föreslå sina representanter och föreslår enligt
följande:
ordinarie ersättare

(Folkhälsans lokalavdelning)
(Församlingens kyrkoråd)
(Pensionärshemsföreningen)
(Sång- och musiksammanslutning-
arna).

(IK Kronan)

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser förvaltningsnämnd för Kronoby Blomsterfond för mandatperioden
2017-2019 enligt ovannämnda förslag samt en medlem och ersättare som representerar öv-
riga fonder och utser bland de valda ordförande och vice ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
__________
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Dnr: KST 122/2017

13 §. NÄMNDER Utse representanter till gemensam gymnasienämnd 2017-2019

Förvaltningschefen:

Jakobstadsnejdens gymnasienämnd inledde sin verksamhet i juni 2016. Dess verksamhet
administreras turvis av kommunerna i två års perioder. Pedersöre är administrerande kom-
mun till 31 december 2017, därefter Jakobstad, Kronoby, Nykarleby, Pedersöre etc.

Man har överenskommit om följande gällande ledamöter samt närvaro- och yttranderätt:

"Parterna förbinder sig att utse ledamöter och personliga ersättare i gymnasienämnden enligt
följande:
• Ordförande för kommun- eller stadsstyrelsen till ledamot samt en personlig ersättare,
• Ordförande för den nämnd eller det utskott som ansvarar för gymnasieutbildningen till
ledamot samt en personlig ersättare,
• Dessutom utser staden Jakobstad ytterligare två ledamöter och personliga ersättare
för dem."

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande till ledamot i gymnasienämnden med
personlig ersättare.

Kommunstyrelsen utser bildnings- och fritidsnämndens ordförande till ledamot i gymnasie-
nämnden med svenska skolsektionens ordförande som personlig ersättare.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar
till ledamot i gymnasienämnden med Tapani Myllymäki som personlig ersättare.

Kommunen utsåg enhälligt bildnings- och fritidsnämndens ordförande Anne-Mie Ran-
ta till ledamot i gymnasienämnden med svenska skolsektionens ordförande Peter
Svartsjö som personlig ersättare.
_________
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Dnr: KST 114/2017

14 §. KOMMITTÉER Val av kommitté för vänortssamarbete 2017-2019

Förvaltningschefen:

I nya förvaltningsstadgan har de tidigare vänortskommittéerna tagits bort och en ny gemen-
sam kommitté för vänortssamarbete satts in, § 19.

Kommittén för vänortssamarbete skall ha fem medlemmar och lika många personliga ersät-
tare. Den utses av kommunstyrelsen för en mandatperiod på två år.

Sekreterare och ansvarig tjänsteman utses av kommundirektören .

Kommitténs för vänortssamarbete uppgift är att hålla regelbunden kontakt och utveckla sam-
arbetet med kommunens vänorter.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser fem medlemmar och lika många personliga ersättare till kommittén
för vänortssamarbetet för mandatperioden 2017-2019. Kommunstyrelsen utser ordförande
och vice ordförande bland medlemmarna.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
__________
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Dnr: KST 123/2017

15 §. KOMMITTÉER Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 2017-2019

Förvaltningschefen:

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden tillsätts för städerna Jakobstad och Nykar-
leby, kommunerna Pedersöre, Kronoby och Larsmo.
Enligt instruktionen består nämnden av fullmäktiges ordförande, styrelsens ordförande och
kommundirektören i respektive kommun. Ersättare torde vara vice ordföranden och förvalt-
ningschefen.

Uppdraget att sköta ordförande- och sekreterarskapet alternerar mellan deltagarna så att det
med början från 2005 är två år i gången hos samma stad/kommun. Åren 2017-2019 är Nykar-
leby stad i tur att stå för värdskapet.
Från 2006 finns en samarbetsdelegation med Karleby stad där kommunerna i Pedersörenej-
den utser två representanter var, vilka föreslås vara styrelseordföranden och stads-
/kommundirektören.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att följande personer är medlemmar och ersättare i Kommunala
samarbetsnämnden för Pedersörenejden för mandatperioden 2017-2019:
- kommunfullmäktiges ordförande med ersättare; kommunfullmäktiges I vice ordföran-

de,
- kommunstyrelsens ordförande med ersättare; kommunstyrelsens I vice ordförande

och
- kommundirektören med förvaltningschefen som ersättare.

I samarbetsdelegationen med Karleby representeras kommunen av styrelsens ordförande och
kommundirektören

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen, förutom att i samarbets-
delegationen med Karleby representeras kommunen av styrelsens ordförande med
kommunstyrelsens första vice ordförande som ersättare samt av t.f. kommundirektö-
ren med förvaltningschefen som ersättare.
_________
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Dnr: KST 124/2017

16 §. KOMMITTÉER Samarbetskommitté med Karleby 2017-2019

För samarbete med Karleby har sedan 1980-talet funnits en samarbetskommitté bestående
av fem medlemmar, varav en är kommundirektören. Varje medlem skall ha en personlig er-
sättare.
Samarbetskommittén har under årens lopp haft högst några möten per år, beroende av frå-
gor som behöver diskuteras officiellt.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser fem medlemmar och fem ersättare till samarbetskommittén med
Karleby för mandatperioden 2017-2019.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg medlemmar och ersättare till samarbetskommittén med Kar-
leby för mandatperioden enligt följande:
medlem ersättare
Liane Byggmästar Hans-Erik Lindgren
t.f. kommundirektören förvaltningschefen
Bengt-Johan Skullbacka Anders Forsberg
Elisabeth Hagström Ulla-Maria Åstrand
Joel Salmela Björn Gripenberg
__________
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Dnr: KST 120/2017

17 §. KOMMITTÉER Tillsätta kommittéer

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen kan enligt § 30 i kommunallagen tillsätta kommittéer för att sköta en viss
uppgift. Även om verksamheten bör fortsätta ska den nya styrelsen avgöra om kommittén
ifråga behövs. En kommittés mandattid kan vara högst lika lång som mandattiden för det
organ som tillsatt den, enligt § 32 i kommunallagen. Vissa kommittéer upphör i enlighet med
nya förvaltningsstadgan, medan denna även ger möjlighet att tillsätta nya.

Följande kommittéer (med kursiv text) har verkat under föregående mandatperiod:

Av dessa upphör Säbråkommittén, Nuckökommittén, marknadsföringsgruppen, näringslivs-
delegationen, byggnadskommittéerna för Sandbacka vårdcenter, Terjärv bibliotek och
Kvarnbo daghem samt organisationskommittén för landskapsstafetten i Kronoby år 2016 och
byggnadskommittén för Sjöglimtens daghem samt ekonomikommittén.

Trafiksäkerhetsgrupp:
Bestått av tekniska nämndens ordförande, planläggaren, bildningschefen, dagvårdschefen,
fritidskoordinatorn, Liane Byggmästar som representant för kommunstyrelsen.
Äldre rådet och handikapprådet (social- och hälsovårdsnämnden) uppmanas utse varsin
medlem till gruppen.

Byggnadskommitté för Ådalens skolas renovering
Bestått av Leif Jakobsson (sammankallare), Jan-Erik Hästö, Tom Forsström, Ulrika Spik,
Bernt Slotte och Malin Näse Kommunstyrelsens representant i kommittén har varit Bernt
Storbacka.

Kommitté för sysselsättande av långtidsarbetslösa:
Carina Ahlström, Bernt Slotte och Kaisa Karlström till medlemmar av kommittén för långtids-
arbetslösa. Förvaltningschefen är medlem av och sammankallare för kommittén.

Byggnadskommitté för Nedervetil hälsostation:
Bestått av Carl-Johan Enroth ordf. och Bernt Storbacka, utsedda av tekniska nämnden, Mi-
kaela Dahlbacka, styrelsens representant samt social- och hälsovårdens representanter.

Kommittéen för inomhusluft (tidigare arbetsgruppen för koordinering av arbetet kring inom-
husluften i Ådalens skola):
Arbetarskyddschefen Kimmo Bodbacka, fastighetsansvarige Bernt Slotte och rektor Tom
Forsström. Den sistnämnde fungerar som sammankallare för arbetsgruppen. Företagshälso-
vården representeras av Christin Witting-Haldin och arbetstagarsidan av Viola Storbacka och
Marika Hagnäs.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tillsätter kommittéer för mandatperioden 2017-2019.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen tillsatte enhälligt följande kommittéer för mandatperioden:

Trafiksäkerhetsgrupp:
Tekniska nämndens ordförande, planläggaren, bildningschefen, dagvårdschefen, fri-
tidskoordinatorn samt Liane Byggmästar som representant för kommunstyrelsen.
Äldre rådet och rådet för personer med funktionsnedsättning uppmanas utse varsin
medlem till gruppen.

Byggnadskommitté för Ådalens skolas renovering
Tony Widjeskog (sammankallare), Anne-Mie Ranta, Tom Forsström, Ulrika Spik, Bernt
Slotte, Malin Åminne och Bernt Storbacka samt för kommunstyrelsen Hans-Erik Lind-
gren

Kommitté för sysselsättande av långtidsarbetslösa:
Förvaltningschefen är medlem av och sammankallare för kommittén. Övriga medlem-
mar är dagvårdschefen, fastighetsansvarige och fritidskoordinatorn

Byggnadskommitté för Nedervetil hälsostation:
Carl-Johan Enroth ordf. och Bernt Storbacka, Helena Broända; styrelsens represen-
tant samt social- och hälsovårdens representanter.

Kommittéen för inomhusluft (tidigare arbetsgruppen för koordinering av arbetet kring in-
omhusluften i Ådalens skola):
Arbetarskyddschefen Kimmo Bodbacka, fastighetsansvarige Bernt Slotte och rektor
Tom Forsström. Den sistnämnde fungerar som sammankallare för arbetsgruppen. Fö-
retagshälsovården representeras av Christin Witting-Haldin och arbetstagarsidan av
Viola Storbacka och Marika Hagnäs.
Kari Harju jävade sig under behandlingen av den sista kommittén (personjäv)
_________
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Dnr: KST 125/2017

18 §. KOMMITTÉER Medlemmar i övriga kommittéer

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen konstaterade vid sitt möte 25.5.2015 § 130 att följande projekt fortsätter
med nedanstående representation:

1. Uppföljningsgrupp för projektet Minskning av surhetsbelastningen till Kronoby å
Ove Björkfors ordförande och miljövårdssekreteraren medlem.

2. Styrgrupp för Fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
Ove Björkfors ordförande och miljövårdssekreteraren medlem

3. Arbetsgruppen för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
Miljövårdssekreteraren

4. Uppföljningsgrupp för helhetsplaneringen av Kronoby å
Ove Björkfors ordförande, miljövårdssekreteraren sekreterare och Tage Svartsjö
medlem.

5. Uppföljningsgrupp för reglering av Perho ås mellersta lopp
Peter Sandbacka med Fingal Sjelvgren som ersättare

6. Delegationen för Perho å
Peter Sandbacka medlem med Carl-Otto Slotte som ersättare

7. Fonden för Perho å
Peter Sandbacka med Carl-Otto Slotte som ersättare

8. Regleringsarbetsgruppen för Esse å
Göran Strandvall medlem

9. Fonden för Esse å, ledningsgruppen
Peter Albäck medlem, Ossian Wassborr ersättare

10. Delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki åar
Bengt-Johan Skullbacka medlem, Susanne Hongell ersättare

11. 7 Broars Skärgård r.f. - 7 Sillan saaristo r.y.
Kommunsekreteraren medlem med kanslisekreteraren som ersättare i styrelsen.
Kanslisekreteraren medlem med fritidskoordinatorn som ersättare i marknadsförings-
gruppen.

12. Riksåttan r.f.
Kommundirektören

13. Österbottens handelskammare
Kommundirektören
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14. Österbottens vattenskyddsförening r.f.
Miljövårdssekreteraren

15. Stödgrupp för Retro
Kommunsekreteraren

16. Regional arbetsgrupp för utvecklande av kollektivtrafiken
Planläggaren med bildningschefen som ersättare

17. KNT-Net
Thomas Hongell

18. Kommunstyrelsen utsåg 16.5.2016 Malin Brännkärr till kommunens representant
och Carola Wiik som kommunens företagarrepresentant till Concordias styrgrupp för
utvecklande av turism.

19. Referensgruppen som ansvarar för förberedelserna inför landskapsreformen i Öster
botten
Kommunstyrelsen utsåg 25.4.2016 § 95 Bengt-Johan Skullbacka till ordinarie repre-
sentant med Liane Byggmästar som ersättare.

20. Referensgruppen för Österbottens landskapsplan 2040
Kommunstyrelsen utsåg 21.3.2016 § 62 Dan Stenlund till kommunens representant

till referensgruppen med Bernt Storbacka som ersättare.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tillsätter medlemmar i kommittéer samt arbets- och referensgrupper för
2017-2019.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt medlemmar i kommittéer samt arbets- och refe-
rensgrupper för åren 2017-2019 enligt följande:

1. Uppföljningsgrupp för projektet Minskning av surhetsbelastningen till Kronoby
å
Ove Björkfors ordförande och miljövårdssekreteraren medlem.

2. Styrgrupp för Fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
Ove Björkfors ordförande och miljövårdssekreteraren medlem

3. Arbetsgruppen för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
Miljövårdssekreteraren

4. Uppföljningsgrupp för helhetsplaneringen av Kronoby å
Ove Björkfors ordförande, miljövårdssekreteraren sekreterare och Tage Svart-
sjö medlem.

5. Uppföljningsgrupp för reglering av Perho ås mellersta lopp
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Clas-Göran Nylund medlem med Carl-Otto Slotte som ersättare

6. Delegationen för Perho å
Clas-Göran Nylund medlem med Carl-Otto Slotte som ersättare

7. Fonden för Perho å
Clas-Göran Nylund medlem med Carl-Otto Slotte som ersättare

8. Regleringsarbetsgruppen för Esse å
Harry Öst medlem

9. Fonden för Esse å, ledningsgruppen
Harry Öst medlem med Ossian Wassborr som ersättare

10. Delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki åar
Bengt-Johan Skullbacka medlem, Susanne Hongell ersättare

11. 7 Broars Skärgård r.f. - 7 Sillan saaristo r.y.
Förvaltningschefen medlem med kanslisekreteraren som ersättare i styrelsen.
Kanslisekreteraren medlem med fritidskoordinatorn som ersättare i marknads-
föringsgruppen.

12. Riksåttan r.f.
T.f kommundirektören

13. Österbottens handelskammare
T.f kommundirektören

14. Österbottens vattenskyddsförening r.f.
Miljövårdssekreteraren

15. Stödgrupp för Retro
Förvaltningschefen

16. Regional arbetsgrupp för utvecklande av kollektivtrafiken
Planläggaren med bildningschefen som ersättare

17. KNT-Net
ICT-ansvarige

18. Concordias styrgrupp för utvecklande av turism.
T.f kommundirektören som kommunens representant och Carola Wiik som
kommunens företagarrepresentant

19. Förändringsledargruppen som ansvarar för förberedelserna inför landskapsre
formen i Österbotten
Bengt-Johan Skullbacka ordinarie representant med Liane Byggmästar som

ersättare.

20. Referensgruppen för Österbottens landskapsplan 2040
Dan Stenlund kommunens representant med Bernt Storbacka som ersättare

_____________
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Dnr: KST 119/2017

19 §. BUDGET Bokföringsrapport 1.1.-31.5.2017

Ekonomichefen:

För årets fem första månader har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i drifts-
ekonomidelen samt utfallet för resultaträkningen. Resultatet för perioden är negativt och visar
-49 200 euro efter att större korrektivposter beaktats. Budgeterat för motsvarande period är
-30 900 euro. Verksamhetens intäkter ligger 205 900 euro över budgeten och har influtit till
47 %. Kostnaderna ligger 810 900 euro över budgeten och har använts till 43,6 %. Kommu-
nalskatten har influtit 207 800 euro mer än budgeterat och samfundsskatten 485 100 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 121/2017

20 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 Budgetdirektiv

Ekonomichefen:

Arbetet med budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2018-2020 bör inledas och inför det-
ta bör direktiv och beräkningsgrunder sändas till nämnderna. Som Bilaga 1/20 § av
19.6.2017 fogas förslag till direktiv.

I förvaltningsstadgan § 80 konstateras att kommunstyrelsen godkänner anvisningar för hur
budgeten görs upp. Vidare konstateras bland annat att organen utarbetar egna budgetförslag
samt att i samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekono-
miplan för tre eller flera år. Budgetåret är planeperiodens första år.

Förvaltningsstadgan utgår från kommunallagen 110 § där det konstateras att ”Fullmäktige
ska före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret
med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. I samband med
att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år
(planperiod). Budgetåret är planperiodens första år. Budgeten och ekonomiplanen ska göras
upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens
ekonomi tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens ekonomi
och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen ska vara i balans eller
visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från in-
gången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomipla-
nen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda
tidsperioden…”.

Budgetdirektiven för år 2018 utgår från en nollbudget i och med att kommunens ekonomi
fortsättningsvis bör balanseras.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade direktiv för budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018-
2020.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
19.6.2017

Sida
1/30

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 111/2017

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

Ekonomichefen:

Kronoby kommunfullmäktige tog 22.5.2017 § 25 beslut om att förnya stadgorna för Kronoby
kommuns allmännyttiga fond. Enligt de nya stadgorna fastställer kommunstyrelsen årligen
fördelningen av minst 75 %, högst 90 % av fondens avkastning. Avkastningen för år 2016
uppgår till 2 443,61 euro.
Kommunstyrelsen beslöt 29.5.2017 § 111 om fördelningen av avkastningen ur Kronoby
kommuns allmännyttiga fond. 500 euro ges till stipendier á 50 euro för mindre bemedlade
flickor från Kronoby som studerar vid Kronoby folkhögskola, 450 euro, eller 9 stycken stipen-
dier á 50 euro ges som stipendier åt studeranden från Terjärv kommundel, 5 stycken stipen-
dier á 50 euro ges som stipendier till studeranden från Nedervetil kommundel och 5 stycken
stipendier á 50 euro ges som stipendier åt studeranden från Kronoby kommundel. Stipendi-
erna utannonseras att sökas på anslagstavlan och på kommunens hemsida. De medel som
inte utdelas läggs till kapitalet. Inga stipendier delas ut innan fullmäktiges beslut vunnit laga
kraft.
Inom den utsatta ansökningstiden har nio ansökningar från studeranden hemmahörande i
Kronoby kommun inkommit, varav fem från Kronoby kommundel, två från Nedervetil kom-
mundel och två från Terjärv kommundel, Bilaga 1/21 § av 19.6.2017. Inga ansökningar från
mindre bemedlade flickor från Kronoby som studerar vid Kronoby folkhögskola har inkommit.
Antecknas att ansökningarna finns till påseende vid mötet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar stipendier á 50 € ur allmännyttiga fonden, till fem studeranden från
Kronoby kommundel, två studerande från Nedervetil kommundel och två studerande från
Terjärv kommundel. Resterande del av avkastningen som inte utdelas läggs till kapitalet.
Stipendierna utbetalas efter att fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beviljade stipendier ur allmännyttiga fonden enligt förslaget samt
antecknade att ansökningarna fanns till påseende vid mötet. Stipendierna utdelas ef-
ter att fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft
Kommunstyrelsen beslöt också att resterande del av avkastningen, som inte utdelas,
läggs till kapitalet.
__________

Hans-Erik Lindgren anmälde personjäv och avlägsnade sig under behandlingen av denna
paragraf.
Paragrafen justerades omedelbart.

Sammanträdet ajournerades för kaffepaus kl. 19.15-19.35.
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Dnr: KST 126/2017

22 §. FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av flyktingar 2017

Förvaltningschefen:

Enligt den nya förvaltningsstadgan, godkänd i fullmäktige 23.2.2017, besluter kommunstyrel-
sen om mottagande av flyktingar till kommunen i enlighet med beviljade budgetmedel.

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden rekommenderade i augusti 2009 nej-
dens kommuner att i samarbete ta emot 50-60 kvotflyktingar årligen och uppfylla sin andel av
det nationella beslutet om sammanlagt ca 1 000 kvotflyktingar per år.
Samarbetet inom flyktingmottagningen har förlöpt väl och genom beslut i fullmäktige har
Kronoby kommun tagit emot fyra grupper kvotflyktingar, hösten 2010: 10 burmeser, somma-
ren 2011: 15 afghaner och hösten 2014: en familj på 6 personer från Syrien. Hösten 2015
anlände därtill 3 familjer bestående av 15 personer från Syrien och år 2016 ytterligare två
familjer från Syrien bestående av 10 personer sammanlagt. En av fjolårets familjer torde
komma under inkommande sommar. På grund av att några familjer har flyttat från kommu-
nen, bor det för närvarande 5 kvotflyktingfamiljer med rätt till statsstöd i kommunen.

På NTM-centralens förfrågan beslöt kommunstyrelsen vid sitt möte 30.11.2015 att ställa sig
positiv till mottagning av ytterligare 2-3 kvotflyktingfamiljer/år förutom dem som planerats in
inom ramen för mottagning av kvotflyktingar i nejden (50-60 personer till nejden/år). Det ut-
ökade antalet kvotflyktingar (100 personer), som rekommenderats av samarbetsnämnden,
torde anlända under innevarande år.

Bostadssituationen i kommunen är inte omöjlig men kräver planering och framförhållning.
Därför bör det årliga beslutet tas snarast möjligt. Enligt nya förvaltningsstadgan § 31 ligger
det inom kommunstyrelsens kompetensområde att besluta om mottagande av flyktingar i
enlighet med beviljade budgetmedel. I budget- och ekonomiplanen för 2017 har fullmäktige-
godkänt målsättningen att ta emot 4-6 kvotflyktingfamiljer i år. Placeringen av flyktingfamil-
jerna kan inte begränsas till någon speciell kommundel utan beror på var lämpliga bostäder
finns tillgängliga, när kvotflyktingarnas ankomst aviseras.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att Kronoby kommun i enlighet med budget- och ekonomiplanen
tar emot 4-6 kvotflyktingfamiljer under år 2017 enligt det utökade samarbetsavtal som ingåtts
i regionen.

Under diskussionen föreslår Tapani Myllymäki att 4 kvotflyktingfamiljer tas emot år 2017.
Elisabeth Hagström understöder förslaget. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag
och att omröstning bör genomföras genom namnupprop. Hon föreslår röstningspropositionen
att den som röstar på beredningens förslag röstar "ja" och den som röstar på Myllmäkis för-
slag röstar "nej", vilket godkändes enhälligt. Rösterna föll 5 ja-röster (Broända, Gripenberg,
Harju, Lindgren och Byggmästar) och 4 nej-röster (Hagström, Myllymäki, Salmela och Wist-
backa). Beredningens förslag vann.
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BESLUT:

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

23 §. 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. Alterna-
tiven 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 diskuterades i ledningsgruppen och i svaret av tf. kommundirektören
konstaterades att kultur- och fritidsnämnden, dvs. kommunen, årligen stött Myrans verksam-
het 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 bud-
get.

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 Kro-
noby kommun inte tidigare har haft sponsoravtal samt att kommunen i fall man går in för dyli-
ka avtal först bör ha en policy för hur olika idrotter ska behandlas jämlikt. Slutligen konstate-
rades 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 kom-
mun. Vidare föreslogs att kommunen skulle vara matchvärd en gång under säsongen och att
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föreningen för det skulle fakturera 500 euro. Föreningen diskuterade också ärendet den 8:e
juni och föreslog därefter att kommunen skulle vara värd för två matcher i slutet av säsong-
en.

Kronoby kommun har inte tidigare haft sponsoreringsavtal med enskilda föreningar. Otvety-
digt 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 sponsorering kunde komma på fråga. Kronoby kommun
har inte reserverat pengar i sin budget för dylika ändamål.

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.
_________
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Dnr: KST 117/2017

24 §. SAMKOMMUNER Kårkulla samkommuns anhållan om utlåtande; ekonomiplan
2018-2020

Förvaltningschefen:

Kårkulla samkommuns styrelse begär utlåtande av Karleby stad/Kronoby kommun gällande
den ekonomiska planeringen för åren 2018-2020, Bilaga 1/24 § av 19.6.2017. Planen bygger
på den nuvarande ekonomiplanen för åren 2017-2019. I planen för år 2018 är kända nyeta-
bleringar och eventuella förseningar i planerade projekt beaktade enligt vad man vet i dags-
läget.

Samkommunstyrelsen beslöt vid sitt möte 23.5.2017, att de kommunala priserna bibehålls på
2017 års nivå. Kronoby kommun köper i huvudsak endast dagverksamhet och serviceboen-
de.

I och med att Karleby fungerar som värdkommun för social- och hälsovården bedöms servi-
cebehovet och behovet av köptjänster vanligen därifrån. Detta år behandlar Soites styrelse
ärendet först 28.8.2017. Paragraftexten är därför skriven utgående från mailkonversation
med servicechefen för handikappomsorgen inom Soite, Tanja Witick. Utlåtandet skall vara
Kårkulla samkommun tillhanda senast 25.8.2017.

Siffrorna för Kronobys del har kontrollerats. För kommunens del försvinner antalet vårddagar
inom boendeservice kategori 5 helt och hållet, eftersom en klient överflyttas till äldreomsor-
gen inom Soite. Det innebär att från den beräknade totalsumman kan dras bort 83 826 €.
Totalsumman år 2018 blir då 642 030 € (en minskning med 26 710 €, d.v.s. 4 % jämfört med
beräknad summa för år 2017. Kronoby kommun anser att Kårkulla samkommun, liksom övri-
ga organisationer, bör se över sin verksamhet så att pengar inbesparas.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner Kårkulla samkommuns ekonomiplan för år 2018-2020 med
förändringen att från boendeservicen, kategori 5 dras bort 83 826 € år 2018, men konstaterar
att Kårkulla samkommun bör se över verksamheten så att den blir mer kostnadseffektiv.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 87/2017

25 §. UTLÅTANDE Förslag till lagstiftning om genomförande av landskapsreformen och
om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsupp-
gifter

T.f. kommundirektören:

Finansministeriet inbegärde den 24:e april 2017 utlåtanden om utkastet till regeringens pro-
position till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av landskapsreformen
och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Utlåtande in-
begärs av kommunerna i Finland och övriga instanser som berörs av reformen.

Utkastet till regeringsproposition hänför sig till regeringens proposition RP 15/2017 rd (med
förslag till en landskapsreform och en reform av social- och hälsovården), som överlämnades
till riksdagen den 2 mars 2017. Propositionsutkastet innehåller förslag till ändring av de spe-
ciallagar som gäller övriga uppgifter än de uppgifter inom social- och hälsovården och rädd-
ningsväsendet som ska överföras från staten och kommunerna till landskapen. Propositions-
utkastet innehåller också förslag om att lägga ner Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och
näringsbyråerna och om att inrätta det nya verket Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Begäran om utlåtande besvaras genom ett elektroniskt formulär som består av tre delar och
sex punkter om utkastet till regeringsproposition. Begäran om utlåtande består av tre delar
(A–C). A. behandlar de uppgiftsområden som i och med landskapsreformen överförs till
landskapen och som grundar sig på bestämmelserna om landskapets uppgiftsområden i 6 § i
landskapslagen. (punkt 1). B. behandlar omorganiseringen av statens tillstånds-, styrnings-
och tillsynsuppgifter och de lagförslag om inrättandet av nya verk som detta förutsätter.
(punkt 2. Lag om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och punkt 3. Lag om Statens äm-
betsverk på Åland). C. behandlar det förslag till införandelag som ingår i regeringens proposi-
tion samt 224 andra lagförslag genom vilka de i reformen förutsatta uppgiftsöverföringarna till
landskapen, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och övriga verk ska genomföras. (punkt
4–6) I formuläret är det möjligt att fritt motivera svaren på frågorna. Det material som hör till
begäran om utlåtande finns på adressen:
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=3b4dd9a1-204b-414c-
9fdf-1ed9ca308ef9

Svaren ska lämnas in senast 19.6.2017, men Kronoby har på begäran fått tillåtelse att lämna
in svaren 20.6.2017.

Kommunförbundet håller på att uppgöra ett utkast till utlåtande som kommunerna kan kom-
mentera och använda i sina egna utlåtanden. Utlåtandet fanns tyvärr inte ännu 13.6.2017 på
svenska. I och med detta kommer utkastet till Kronoby kommuns utlåtande att skickas per e-
post till kommunstyrelsens medlemmar innan mötet samt delas ut i pappersform på mötet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna enkätsvaren om utkastet till lagstiftning om genomfö-
randet av landskapsreformen enligt Bilaga 1/25 § av 19.6.2017.
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Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen tilldelades en läspaus för att hinna bekanta sig med förslaget till utlåtande,
vilket utdelades först vid mötet. Gjordes mindre ändringar i texten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.
_________
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Dnr: KST 109/2017

26 §. KÖKS- OCH STÄDFUNKTIONER Ibruktagande av optionsår

T.f. kommundirektören

Nuvarande avtal gällande både matservice (Fazer Food Services) och städservice (ISS Pal-
velut Oy) är i kraft 1.8.2014-31.7.2017. Därtill har kommunstyrelsen 22.8.2016 beslutat att
utnyttja det första av två möjliga optionsår. Tiden för att meddela om ibruktagande av det
andra optionsåret, dvs. 1.8.2018-31.7.2019, går ut 30.6.2017.

Landskapsreformen kommer att innebära förändringar också gällande mat- och städservice
samt övriga stödfunktioner och därför är det motiverat att ta i bruk även det andra options-
året. Det innebär att mera information finns om hur landskapsreformen i praktiken kommer
att se ut när en upphandling väl inleds nästa år.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att utnyttja det andra optionsåret i avtalet med ISS Palvelut Oy för
tiden 1.8.2018-31.7.2019. Beslutet är villkorat till att lösningar gällande kvalitetsnivån på
städservicen hittas inom juni 2017. I annat fall återkommer kommunstyrelsen till ärendet på
sitt möte 21.8.2017.

Kommunstyrelsen besluter att utnyttja det andra optionsåret i avtalet med Fazer Food Servi-
ces för tiden 1.8.2018-31.7.2019 angående matservice.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
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Dnr: KST 128/2017

27 §. AKTIER OCH ANDELAR Tecknande av aktier i bolag för ekonomi- och personal-
förvaltning

T.f. kommundirektören

Regeringen föreslår en omfattande landskapsreform som riksdagen behandlar för tillfället.
Enligt lagutkasten organiserar sig landskapen i en myndighetsorganisation, affärsverk och
aktiebolag. Därtill har landskapen följande nationella servicecenter (aktiebolag): 1) service-
center för lokal- och fastighetsförvaltning, 2) servicecenter för ekonomi- och personalförvalt-
ning och 3) servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster (IKT-
servicecenter). Landskapskoncernens stödservice kan skötas genom stödservicebolag som
kan vara gemensamma med primärkommunerna (s.k. in-house-verksamhet).

Bestämmelser om stödservicen finns i 16 kapitlet i landskapslagen. Bestämmelser om stöd-
service finns också i införandelagen. I kapitel 3 i införandelagen finns bestämmelser om per-
sonalens ställning (även stödservicepersonalen). Till stödservice räknas alla uppgifter som
stöder social- och hälsovården eller räddningsverksamheten, t.ex. matservice, städning, in-
strumentvård, kontors- och förvaltningsservice, löneräkning, ekonomi- och personalförvalt-
ning, IKT, fastighetssektorn, tekniska service samt laboratorie- och röntgentjänster. I fråga
om kommunernas gemensamma stödservice, oberoende av verksamhetsområde, föreslås
att en person övergår i anställning hos landskapet eller landskapens nationella servicecenter,
om minst hälften av personens nuvarande arbetsuppgifter är inriktade på kommunala social-
eller hälsotjänster eller räddningsväsendet.

I landskapslagens 16 kapitel föreskrivs om samarbetet mellan kommunerna och landskapen.
Kommunerna och landskapen har möjlighet att inrätta gemensamma enheter som produce-
rar expert- och stödtjänster. Dessa gemensamma enheter är aktiebolag. Redan nu finns det
ett stort antal servicecenter såväl i kommuner och samkommuner som i sjukvårdsdistrikt lik-
som även inom statsförvaltningen. Exempel på sådana enheter som ägs av kommunerna
och staten är KL-Kuntahankinnat Oy och Hansel Ab. Enligt direktivet om offentlig upphand-
ling kan den offentliga förvaltningen i vissa fall inrätta in-house-serviceenheter och producera
nödvändiga servicehelheter för sina ägare utan konkurrensutsättning.

Då en gemensam enhet (aktiebolag) bildas tillämpas principen om överlåtelse av rörelse. I
landskapslagen har beskrivits åtgärderna i det fall, att omorganiseringen verkställs först
31.12.2018. En person kan enligt principen om överlåtelse av rörelse övergå från kommunen
direkt till ett landskap eller ett bolag. Om bolag bildas först efter det att landskapens verk-
samhet redan har inletts, övergår personen först i tjänst hos landskapet och därifrån hos bo-
laget. Detta innebär att den temporära landskapsförvaltningen och kommunerna sinsemellan
bör utreda de exakta årsverkena för uppgifterna i god tid före den 31 december 2018.

Ur landskapets perspektiv (såväl kommuner som samkommuner) är det ändamålsenligt att
ändringarna verkställs i tid också innan den egentliga landskapsreformen genomförs. Med
tanke på personalen är det skäl att i mån av möjlighet förkorta den osäkerhet som föränd-
ringstiden innebär. Man bör även uppmärksamma landskapslagens bestämmelser om att
ansvaren och förbindelserna ska räknas upp före 31.12.2017, och därför borde serviceavta-
len om stödtjänster utarbetas år 2017 (införandelagen 22 § och 23 §).
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Finansministeriet har publicerat anvisningar för beredarna om organisering av ekonomi- och
personalförvaltningen den 30.3.2017. Enligt anvisningarna ordnar landskapen sin egen eko-
nomi- och personalförvaltning och det nationella servicecentret för ekonomi- och personal-
förvaltning (TAHE-bolaget) svarar för produktionen av deras tjänster. Landskapen äger
TAHE-bolaget. TAHE-bolaget för sin del äger tillsammans med kommuner och kommunala
aktörer TAHE-bolag på landskapsnivå (MAKU TAHE) för serviceproduktion av uppgifter inom
ekonomi- och personalförvaltning, så att TAHE-bolaget kan upphandla tjänster av dem för
landskapens bruk.

MAKU TAHE-bolagen svarar alltså inom sina områden för den operativa serviceproduktio-
nen. MAKU TAHE-bolagen betjänar landskapen och kommunerna enligt in-house-principen.
Bolagen fungerar enligt en decentraliserad modell nära kunderna och personerna fortsätter
att arbeta i de landskap där de också nu finns.

Enligt anvisningarna ska landskapen vidta åtgärder för att välja eller inrätta MAKU TAHE-
bolag, som landskapen kommer att köpa sin stödservice inom ekonomi- och personalförvalt-
ningen från. Rekommendationen är att man i valet ska utnyttja redan nu existerande service-
center (nuvarande in-house-bolag och affärsverk) samt gynna ett så omfattande samarbete
som möjligt över landskapsgränserna. Detta stöder uppnåendet av målbilden på längre sikt.
Landskapens aktörer överför personal som producerar stödservice till ifrågavarande MAKU
TAHE-bolag, om det är möjligt och förnuftigt.

Mellan Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt, Korsholms kommun och Jakobstad har förts dis-
kussioner om ändringarna och eventuellt samarbete. Därtill har man via landskapets tema-
grupp informerat övriga kommuner och aktörer om hur det nationella förändringsarbetet fort-
skrider. Eftersom det inom Österbottens landskaps område inte finns något fungerande stöd-
servicebolag (stödservicen har skötts som egen verksamhet inom kommunorganisationen),
har man bestämt sig för att föreslå inrättande av ett gemensamt stödservicebolag (MAKU
TAHE-bolag). Målet är ett bolag, som ägs av landskapets kommuner och samkommuner,
Vasa sjukvårdsdistrikt samt Österbottens förbund. Bolagets verksamhet sätts igång genom
att producera stödservicen åt åtminstone Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt. Enligt målet
överförs den nuvarande personalen inom ekonomi- och personalförvaltningen enligt princi-
pen om överlåtelse av rörelse till bolaget som ska bildas den 1.1.2018. Diskussioner om pro-
duktion av stödservice förs också med andra kommuner.

1.1.2019 övergår samkommunernas aktieägande till TAHE-bolagen och enligt berednings-
anvisningarna produceras ekonomi- och personalförvaltningstjänster i landskapet Österbot-
ten via det nu under bildning varande bolaget. I ett senare skede kan bolagets servicepro-
duktion också utvidgas till andra kommuner.
Bolagets verksamhetsområdesdefinition är omfattande och möjliggör produktion av flera ser-
viceformer för sina ägare. Redan i initialskedet utreds en överföring av upphandlingsservicen
(omfattande verksamheten inom upphandlingsringen för 7 kommuner i Vasaregionen) till
bolaget som bildas. I bolagsbildningsskedet fördelas aktieägandet mellan landskapets kom-
muner och samkommuner i det förhållande som anges i bolagsbildningsavtalet, Bilaga 1/27 §
av 19.6.2017. Om en kommun träder ut ur bolaget, ökar de övriga aktieägarnas ägarandelar i
motsvarande grad, (bolagsordning Bilaga 2/27 § av 19.6.2017).

Förslaget om MAKU TAHE-bolaget presenterades av Vasa stads ekonomidirektör Jan Finne
vid den politiska ledningsgruppens möte 19.5. Förslaget skickades också ut åt representan-
terna på mötet. Senare har Vasa stad via Jan Finne skickat ut en förfrågan till alla kommuner
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i Österbotten om att före 30.6 ta ställning till deltagande i MAKU TAHE-bolaget som är under
bildande. Ekonomi- och personalförvaltningsbolaget som är en del av förberedelserna inför
landskapsreformen kommer att registreras under sommaren. Möjliga verksamhetsöverfö-
ringar eller utlokalisering av verksamhet till bolaget behandlas separat kommunvis under ett
senare skede.

Kronoby har mycket lite personal som sysslar med ekonomi- eller personalförvaltning och de
har också andra uppgifter utöver direkta ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter. Krono-
by har inte heller längre personal som ägnar sig åt ekonomi- och personalförvaltning som
hänför sig till social- och hälsovården. Detta innebär att Kronoby inte skulle överföra personal
till det under bildande varande bolaget. Om Kronoby senare skulle bedöma situationen an-
norlunda och vilja överföra personal är det också möjligt i ett senare skede. Bolaget kunde
dock vara ett bra stöd gällande expertkunskaper inom området. Detta är något som Kronoby
kunde ha klar nytta av när det gäller svårare ärenden.

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen beslutar att teckna 31 aktier á 100 euro sammanlagt 3 100 euro i det
MAKU TAHE-bolag som bildas i Österbotten. Kommunstyrelsen beslutar att inte överföra
personal från Kronoby till det nya bolaget. Beslutet är villkorat till att lagstiftningen om land-
skapsreformen träder ikraft under hösten 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 94/2017

28 §. UNDANTAGSLOV Avgörande som gäller byggande vid strand; Paulina Åker-
lund/Robert Sund

Planläggaren:

Paulina Åkerlund samt Robert Sund ansöker om undantagslov från bestämmelser i 171 §
MarkBL för uppförande av ett bostadshus på fastigheten Åkerlund RNr 19:56 i Överbråtö by.
Fastighetsbet.: 288-406-19-56. Byggnadsplatsen finns invid Kronoby å norr om Påras bya-
grupp. Byggnadsplatsens areal är ca 4000 m² . På området finns ingen detaljplan eller gene-
ralplan, så undantagslov bör sökas, då det är fråga om byggande vid strand. I landskapspla-
nen 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. Kommunstyrelsen i Kronoby är därmed
den instans, som har rätt att bevilja undantagslov, då den nya förvaltningsstadgan trädde
ikraft den 1 juni. Ansökan har delgetts berörda grannar, vilka inte framfört några anmärk-
ningar.

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 1960-talet
och nyskiftet blev godkänt 1969, vilket innebär att nyskiftet används som grund för beräkning
av strandlinjen.

Strandlinjen, som tillhör stomfastigheten, har en naturlig längd på 310 meter. Enligt det ve-
dertagna förfarandet för undantag ska strandlinjen omvandlas vid smala vattendrag så att
den motsvarar de faktiska byggmöjligheterna 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 blev längden
på den omvandlade strandlinjen cirka 78 meter enligt beskrivningen på den karta, som har
fogats till ansökan.

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 minst 40 meter omvandlad byggbar strandlinje. På stomfastigheten finns
redan en gammal obebodd bostadsbyggnad, som är ca 40m från stranden. Detta motsvarar
en byggrätt invid strand. Att erhålla ytterligare en byggrätt enligt strandlinjeprincipen är där-
med inte längre möjligt, eftersom den omvandlade strandlinjen är för kort. Några speciella
miljövärden finns inte på detta område utan det är vanlig åkermark. Ej heller finns där några
kulturminnesmärken eller fornlämningar. Något problem med översvämningar finns inte, då
Kronoby å är ca 3,5m lägre än byggplatsen. Den blivande sockelhöjden kommer att vara ca
4,5m över vattenhöjden i ån. Då byggnadstrycket är litet på detta område, är heller inte be-
hovet att uppgöra en delgeneralplan särskilt stor. Byggandet av ett egnahemshus på detta
område förorsakar inga olägenheter med tanke på en framtida planläggning av området. Då
dessa parametrar är utredda kan man konstatera att det finns möjlighet att bevilja undantag
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på detta område ifall den gamla obebodda bostadsbyggnaden rivs eller flyttas längre bort
från stranden, dock minst 100m.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar Paulina Åkerlund samt Robert Sund förutsättningar för undantag i
enlighet med § 171 i Markanvändnings- och bygglagen, för uppförande av en ny
bostadsbyggnad på fastigheten Åkerlund RNr 19:56 invid Kronoby å i Påras. Fastighetsbet.:
288-406-19-56.
Följande villkor gäller för undantagslovet;

- Den gamla obebodda bostadsbyggnaden rivs alternativt flyttas längre
bort från åstranden, dock minst 100m, innan den nya bostadsbyggnaden
tas ibruk.

- Den nya bostadsbyggnaden ansluts till det kommunala avloppsnätet.
- Sökanden skall inom ett år söka bygglov med detta undantagslov som

grund för ansökan.

Detta beslut delges sökanden, tillståndssektionen och NTM-centralen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
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Dnr: KST 91/2016

29 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Bildningschefens prövotid upphör

Förvaltningschefen:

Tony Widjeskog valdes 7.11.2016 till bildningschef tillsvidare med sex månaders prövotid.
Han tillträdde sin anställning 1.1.2017. Prövotiden går ut 30.6.2017.

Tony Widjeskog har utfört sitt arbete till belåtenhet och det finns ingen anledning att häva
hans anställning innan prövotiden tar slut.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att Tony Widjeskogs prövotid går ut 30.6.2017 och att det inte
finns orsak att häva anställningen. Anställningen fortsätter tillsvidare.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 127/2017

30 §. KURSER Deltagare i Kommunmarknaden 2017

Förvaltningschefen:

Årets Kommunmarknad går av stapeln 13-14 september 2017 i Helsingfors. Den kommer
som en helhet att handla om de utmaningar som framtidens kommuner står inför. En annan
helhet behandlar de nya landskapen: vården, valfriheten, personalen och pengarna. Den
tredje helheten berör bildningssektorn. Det blir också en "rejäl dos" kommunekonomi och -
juridik.

Kommunmarknaden är avsedd för både förtroendevalda och tjänstemän och kan rekom-
menderas både p.g.a. föreläsningarna och möjligheterna att nätverka med andra förtroende-
valda och tjänstemän. För deltagandet uppbärs ingen deltagaravgift. Från Kronoby brukar 2-
3 förtroendevalda delta samt ett par tjänstemän, vilka utses senare av t.f. kommundirektören.
Kommunen står för resorna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande
samt en övrig förtroendevald att delta i Kommunmarknaden 13-14.9.2017.

Kommunstyrelsen konstaterar att t.f. kommundirektören samt två andra tjänstemän också
deltar.

Elisabeth Hagström föreslår att Joel Salmela deltar i Kommunmarknaden och Tapani Mylly-
mäki understöder. Förslaget omfattades enhälligt

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen med preciseringen att Joel
Salmela är en av deltagarna.
__________
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31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Arbetsplatsmöte, Gymnasiet, 19.4.2017
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 24.4.2017
- Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 24.4.2017
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 15.5.2017
- Arbetsplatsmöte, Skolcentrum, 17.5.2017
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, samkommunstyrelsen, 18.5.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, svenska sektionen,

18.5.2017
- Arbetsplatsmöte, Nedervetil servicecenter, 19.5.2017
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn, samkommunstämma,

24.5.2017
- Optima samkommunstyrelsen, 24.5.2017
- Optima samkommunfullmäktige, 24.5.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 29.5.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, fullmäktige, 29.5.2017
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 29.5.2017

b) Pensionärsförbundens intresseorganisation rf:s skrivelse 24.5.2017 om representativt och
fungerande äldreråd i varje kommun.

c) Sysselsättningsläget i kommunen: NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en syssel-
sättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och
näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets-
och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till ar-
bets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger
ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala
sysselsättningsöversikterna.

d) Statistik över utbetalda "böter" för långtidsarbetslösa.

e) Avsänt brev till Soite angående utbildning i första delvård, 9.6.2017.

f) Soite: Delårsrapport 1-4 2017.

g) Slutrapport för arbetsgrupperna för social- och hälsovården i Österbotten har publicerats.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
__________
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Dnr: KST 134/2017

32 §. TOMTER Försäljning av radhustomt vid Sandkullavägen/Norra Terjärvvägen, Terjärv

Planläggaren:

Kommunen köpte "snickeritomten" vid Sandkullavägen/Norra Terjärvvägen i Terjärv i de-
cember 2014 och byggnaden revs hösten 2015. En byggnadsbyrå har reserverat tomten
fram till maj i år men avstod från att köpa tomten. Radhustomten sattes till försäljning genom
en annons i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa 2.6.2017. Ett anbud in-
lämnades av Kaitajärvi Timmerhus.

I anbudsförfrågan fanns vissa villkor som anbudsgivarna hade att beakta.

I och med att bara ett anbud inkommit, bör en värdering av tomten göras.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunen gör en värdering av radhustomt 1 i kvarter 118a. Om värderingen ligger inom
ramarna för anbudet bestämmer kommunstyrelsen enligt följande:

Kommunstyrelsen säljer radhustomt 1 i kvarter 118a på ca 7 750 m2, åt Kaitajärvi Tim-
merhus för en summa av 40 000 euro + anslutningarnas värde.
Tomtområdet bildas av:
- ett ca 7 000 m2 outbrutet område av fastigheten Snickeritomten RNr 156:0 , fast.bet: 288-
412-156-0.
- ett ca 550 m2 outbrutet område av fastigheten Reservmark I RNr 71:11 , fast.bet: 288-412-
71-11.
- ett ca 200 m2 outbrutet område av fastigheten Reservmark RNr 72:1 , fast.bet: 288-412-72-
1.
Områdena framgår av kartbilaga 2/33 § av 19.6.2017

Kommunen fastställer villkor för att försäljningen skall bli av:
- Kaitajärvi Timmerhus betalar en reserveringsavgift på 7% av anbudssumman åt kommunen

genast efter att kommunstyrelsen har godkänt anbudet.
- Kaitajärvi Timmerhus får då reservera tomten under ett års tid, till den 30.6.2018 och under

den tiden bör köparen uppgöra ritningar och ansöka om bygglov.
- När Kaitajärvi Timmerhus har erhållit bygglov uppgörs slutligt köpebrev, där reserverings-

avgiften fungerar som handpenning till köpesumman.
- Ifall Kaitajärvi Timmerhus inte har ansökt om bygglov inom ett år förfaller köpet men reser-

veringsavgiften återbetalas inte.
- Kaitajärvi Timmerhus förbinder sig att påbörja byggandet inom två år från att bygglovet

vunnit laga kraft.

BESLUT:

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

33 §. 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 för-
slaget.

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

Ordföranden konstaterar, att eftersom återremittering har föreslagits, bör omröstning om hu-
ruvida behandlingen av ärendet fortsätter eller inte företas genom namnupprop. Hon föreslår
röstningsförfarandet, att den som röstar för fortsatt beredning röstar "ja" och den som röstar
för återremittering röstar "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 (Wist-
backa). Ordförandens röst avgjorde. Ärendet återremitterades för vidare behandling.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att återremittera ärendet för vidare behand-
ling.
__________

Elisabeth Hagström, Tapani Myllymäki och Joel Salmela inlämnade avvikande åsikt till proto-
kollet.
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34 §. INITIATIV Elisabeth Hagström: Initiativ om öppna styrelsemöten

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ om att styrelsemöten bör vara öppna möten från
och med september 2017, Bilaga 1/34 § av 19.6.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknar initiativet för kännedom och skickar det för behandling
till allmänna avdelningen.
__________
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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: 1-5, 12, 14, 19, 23-25, 31 samt 33-34

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: 6-11, 13, 15-18 20-22, 26-30 och 32

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: 6-11, 13, 15-18 20-22, 26-30 och 32

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.


