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Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 22 november 2017

Björn Gripenberg Elisabeth Hagström

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 23 november 2017

Inger Bjon, förvaltningschef
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Onsdagen den 22 november 2017
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 20 november 2017, kl. 13.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

116 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
117 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
118 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
119 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
120 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
121 §. BUDGET 2017 Bokföringsrapport 1.1-31.10.2017
122 §. BILDNINGSVÄSENDET Effektivering av grundläggande utbildningen

genom koncentration av verksamheten till färre fastigheter
123 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 Budgetbehandling
124 §. BUDGET 2017 Tilläggsanslag för social- och hälsovården
125 §. PLANER Inkomna anmärkningar över utkast till detaljplan över

Seljesområdet.
126 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Ägarstyrning inför Soites fullmäktigemöte
127 §. SAMKOMMUNER Representanter till samkommunstämman 22.11.2017;

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
128 §. FÖRVALTNING Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund
129 §. UPPVAKTNINGAR Självständighetsdagen 2017
130 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
131 §. INITIATIV Kristdemokraternas initiativ kring skolbyggnation
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116 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 15 november 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 16 november 2017, varifrån övriga intres-
serade kan erhålla den vid behov.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
___________
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117 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer Björn Gripenberg och Elisabeth Hagström att justera protokollet 22
november 2017.

BESLUT:

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

Björn Gripenberg anmälde att han kommer att lämna in ett initiativ under paragrafen "övriga
ärenden".

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
__________
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119 §. 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:
- svenska skolsektionen, 26.10.2017
- suomenkielinen koulujaosto, 26.10.2017
- bildnings- och fritidsnämnden, 8.11.2017
- tillståndssektionen, 7.11.2017

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.
__________
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120 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt
följande:

- SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2018
- konstateras att ärendet meddelats skatteförvaltningen

- SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten 2018
- konstateras att ärendet meddelats skatteförvaltningen

- MEDBORGARINITIATIV Namninsamling för rådgivande folkomröstning enligt kommunal-
lagen § 25
- meddelas motionsställarna genom Henrik Huhta att kommunstyrelsen och fullmäktige

återkommer i ärendet enligt beslutet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 199/2017

121 §. BUDGET 2017 Bokföringsrapport 1.1-31.10.2017

Ekonomichefen:

För perioden 1.1-31.10.2017 har en budgetrapport och resultaträkning sammanställts. Resul-
tatet visar 702 100 € och är 764 800 € bättre än budgeterat för perioden. Den största orsa-
ken till uppsvinget i oktober-rapporten är att återbäringen från Soite om totalt 988 135 € in-
räknats (i rapporten beräknas återbäringen för tio månader).

Driftsintäkterna har influtit mera än budgeterat, totalt 89,9 % då perioden skulle förutsätta in-
täkter till 83,3 % enligt jämn fördelning månatligen. Kostnaderna uppgår till 83,0 % och har
underskridit budgeten med 155 400 €. Kommunens egen verksamhet ligger inom budget till
alla delar, men köptjänsterna från Soite ligger för närvarande 2,9 % över budget inklusive
återbäringen.

Kommunalskatten har influtit 420 000 € under budget, inklusive skattedebiteringsredovisning-
en för år 2016 som uppbärs i november 2017. Fastighets- och samfundsskatten däremot, har
influtit 206 600 respektive 359 600 € mera än budgeten förutsätter.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporterna för tiden 1.1–31.10.2017 för kännedom.

BESLUT:

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

122 §. BILDNINGSVÄSENDET Effektivering av grundläggande utbildningen genom kon-
centration av verksamheten till färre fastigheter

Kfge 17.12.2015:
Behandlingen i fullmäktige inleds med att styrelsens ordförande och tf. kommundirektören redogör för
ärendets behandling i styrelsen. Under den livliga diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att en ny
att-sats fogas till beslutet, enligt vilken lågstadierektorernas antal minskas till tre före år 2020 med
placering vid lågstadieskolorna i Kronoby centrum, Nedervetil centrum och Terjärv centrum. Ett enhäl-
ligt fullmäktige godkänner förslaget.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar
att kommunen avyttrar obehövliga fastigheter,
att kommunen ser över skolskjutsnätet 2017 samt
att kommunen avvaktar med övriga åtgärder till budgetarbetet för år 2018 inleds och
att lågstadierektorernas antal minskas till tre med placering i lågstadieskolorna i Kronoby

centrum, Nedervetil centrum och Terjärv centrum från och med år 2020.

__________

Bildningsnämnden 15 § 03.10.2017
Bildningssektorns budget för 2018 är inte möjligt att få i balans utan kraftiga förändringar i verksamhe-
ten. För att få en bild av vilka inbesparingar man kunde uppnå med olika alternativ, har bildningsche-
fen gjort en utredning där han redogör för vilka inbesparingar man kunde uppnå genom att koncentre-
ra verksamheten till färre antal skolor.
Småbönders föräldrar och Hem och skola-föräldraförening har riktat en skrivelse till bildningsnämn-
den.
I utredningen har följande skolors verksamhet satts i vågskålen:
Norrby skola, Småbönders skola, Söderby skola och Påras skola.

BC:S FÖRSLAG

Bildnings- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Norrby skolas
verksamhet avslutas efter läsåret 2017-2018 och eleverna överförs till Centralskolan från början av
läsåret 2018-2019.
Bildnings- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Småbönders
skolas verksamhet avslutas efter läsåret 2017-2018 och eleverna överförs till Terjärv skola från början
av läsåret 2018-2019.
Bildnings- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Söderby sko-
las och Påras skolas verksamhet följs upp, vad gäller elevantal och kostnader per elev. En plan upp-
görs, med sikte på förändringar från och med läsåret 2020-2021.

BESLUT:

Joel Salmela föreslog att inte i detta skede göra förändringar i skolnätet utan att tillsätta en arbets-
grupp, som utreder kostnaderna och inbesparingarna samt möjligheter inom hela bildningsväsendet.

Mats Lindh och Tomas Hagnäs understödde Salmelas förslag.
Omröstning genomfördes. Bildningschefens förslag fick tre röster (Ahlsved, Åstrand, Ranta)
Salmelas förslag fick sex röster (Salmela, Björklund, Hagnäs, Hongell, Lindh, Svartsjö)
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Arbetsgruppens sammansättning beslöts enligt följande:
Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tomas Hagnäs, Joel Salmela, Eva-Lott Björklund, Tony Widjeskog

Arbetsgruppen slutför utredningen senast 30.10.
____________

Bildningsnämnden 28 § 8.11.2017
Bildningschefen:
Arbetsgruppen har samlats till tre tillfällen.

Möte nr. 1: tisdag 16.10.2017 kl. 14.00-17.30
- Ranta (ordf.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)

Möte nr. 2: tisdag 25.10.2017 kl. 14.00-16.30
- Ranta (ordf.), Svartsjö, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)

Möte nr. 3: tisdag 31.10.2017 kl. 15.15-17.55
- Ranta (ordf.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)

Arbetsgruppen enades om följande förslag till inbesparingar inom bildningsväsendet:
 Stäng skolorna i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.
 Stäng förskolorna i Småbönders och Jeussen 1.8.2018
 Arbetsgruppen ser ett behov av samarbetsförhandlingar.
 Då mat- och städfunktioner upphandlas nästa gång, bör det ses över möjligheten att sköta

funktionerna i egen regi.
 Medborgarinstitutets resultat bör förbättras med 20 000€, genom t ex höjning av deltagaravgif-

ter.
 Bokbussens verksamhet utreds. Eventuellt samarbete med andra kommuner utreds.
 Bibliotekets medel för tidningar och tidskrifter minskas med 5 000€ och medlen för littera-

turanskaffningar minskas med 5 000€.

BC:S FÖRSLAG

Bildnings- och fritidsnämnden omfattar arbetsgruppens förslag och skickar det till kommunstyrelsen för
vidare behandling i samband med beredningen av budgeten.

BESLUT:

Bildnings- och fritidsnämnden konstaterade att två skrivelser inkommit:
1. Föräldrar till elever eller kommande elever Söderby skola
2. Bybor i Söderby området

Bildnings- och fritidsnämnden gick igenom arbetsgruppens förslag punkt för punkt. För varje punkt
frågade ordförande om mötet kan omfatta förslaget. Vid behandling av första punkten, ”Stäng skolorna
i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.” föreslog Susanne Hongell att ”Kom-
munen gör inga förändringar i skolnätet i det här skedet. Frågan tas upp när kommunen bättre känner
till skicket på de tre centrumskolorna och behovet av nybygge eller renoveringar”. Hongells förslag
understöddes av Tomas Hagnäs och Eva-Lott Björklund.

Omröstning förrättades genom upprop. Bildningschefens förslag stöddes med sex röster (Fredriksson-
Lidsle, Torrkulla, Sunabacka, Svartsjö, Åstrand, Ranta) medan Hongells förslag fick tre röster (Björk-
lund, Hagnäs, Hongell).

Omröstning förrättades även om den andra punkten i arbetsgruppens förslag, nämligen om att stänga
förskolorna i Småbönders och Jeussen. Susanne Hongell föreslog att den raden slopas helt och hål-
let. Förslaget fick understöd av Tomas Hagnäs och Eva-Lott Björklund. Bildningschefens förslag fick
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fem röster (Fredriksson-Lidsle, Torrkulla, Svartsjö, Åstrand, Ranta) medan Hongells förslag fick fyra
röster (Hongell, Björklund, Hagnäs, Sunabacka).

De övriga punkterna i arbetsgruppens förslag omfattades enhälligt. Därmed blev nämndens slutliga
beslut i frågan enligt bildningschefens förslag.

Bildnings- och fritidsnämnden omfattar efter omröstning i punkt 1 och 2 arbetsgruppens förslag och
skickar det till kommunstyrelsen för vidare behandling i samband med beredningen av budgeten.
_____________

Kst. 20.11.2017

T.f. kommundirektören:

Bildningssektorns budget för 2018 är inte möjlig att få i balans utan kraftiga förändringar i
verksamheten. När bildningsnämnden godkände sin budget utsåg man samtidigt en arbets-
grupp som utreder kostnader och inbesparingar samt möjligheter inom hela bildningsväsen-
det. Den arbetsgrupp bildningsnämnden utsåg 3.10.2017 har vid tre möten ansträngt sig för
att hitta förslag till inbesparingar och gav också ett enhälligt förslag. Vid behandlingen i
nämnden beslöt bildnings- och fritidsnämnden efter omröstning att skicka följande föreslag till
kommunstyrelsen för behandling i samband med budgeten;

 stänga skolorna i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.
 stänga förskolorna i Småbönders och Jeussen 1.8.2018
 arbetsgruppen ser ett behov av samarbetsförhandlingar.
 då mat- och städfunktioner upphandlas nästa gång, bör det ses över möjligheten att

sköta funktionerna i egen regi.
 medborgarinstitutets resultat bör förbättras med 20 000€, genom t ex höjning av del-

tagaravgifter.
 bokbussens verksamhet utreds. Eventuellt samarbete med andra kommuner utreds.
 bibliotekets medel för tidningar och tidskrifter minskas med 5 000€ och medlen för lit-

teraturanskaffningar minskas med 5 000€.

Områdesnämnderna fungerar som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i området
och ska höras av kommunstyrelsen eller nämnden i samband med markanvändningsplane-
ring, serviceutveckling och kundbetjäning enligt förvaltningsstadgan § 17. Förvaltningschefen
bad områdesnämnderna i Kronoby och Terjärv om utlåtande eftersom deras områden berörs
av förslagen till omstrukturering av skolväsendet. Kronoby områdesnämnd höll möte
13.11.2017 och inkom med utlåtande. Terjärv områdesnämnd höll möte 14.11.2017. I korthet
är områdesnämnden i Kronoby missnöjd med att bildningsväsendet åter är den sektor som
drabbas av sparkrav och nämnden för fram att inga beslut om skolstängningar bör fattas in-
nan centrumskolornas kapacitet och kondition noggrant utvärderats. Terjärv områdesnämnd
godkänner förslagen till inbesparingar inom bildningsväsendet och för fram att den uppskat-
tar den undervisning och uppfostran som skett i Småbönders skola under alla år. Under pro-
cessens slutfas har även Andrea Lindgren från Söderby och Hem och Skola samt föräldrarna
i Småbönders inlämnat skrivelser.

Mat- och städfunktionernas upphandling sköts av affärs- och riskhanteringssektionen enligt
förvaltningsstadgans § 32 och arbetsgruppens förslag skickas vidare till sektionen. Minsk-
ningarna i medborgarinstitutets resultat och bibliotekets anskaffningar har tagits med i tf.
KD:s budgetsförslag för år 2018 samt planeperioden och behandlas i samband med det-
samma. Samarbete med andra kommuner gällande bokbussen har utretts, men inget intres-
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se för samarbete har kunnat utskönjas. Ett beslut kring förslaget om stängningar av förskolor
och skolor tas i samband med budgetbehandlingen, men som ett särskilt beslut.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige

att skolorna i Norrby, Småbönders och Söderby stängs 1.8.2018 och i Påras
1.8.2020.

att förskolorna i Jeussen och Småbönders stängs 1.8.2018.

T.f. kommundirektören föredrog ärendet och därefter förklarade bildningschefen hur ärendet
har beretts kring barnantal, prognoser och skolskjutsar.

BESLUT:

Av ekonomiska orsaker föreslår kommunstyrelsen enhälligt för fullmäktige
att Påras, Norrby och Småbönders skolor stängs 1.8.2018,

att Söderby skola stängs 1.8.2020 eller senast när Nedervetil skola är klar,

att förskolan i Småbönders stängs 1.8.2018,

att förskolan i Jeussen stängs 1.8.2020 eller senast när Nedervetil skola är klar och

att förskolans elever vid behov får eftermiddagsvård i Småbönders och Jeussen.
__________
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Dnr: KST 156/2017

123 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 Budgetbehandling

Ekonomichefen:

Kommunstyrelsen godkände 19.6.2017 § 20 budgetdirektiven för budgeten 2018. Direktiven
utgick från en nollbudget, det vill säga samma belopp som budgeterats med för 2017. Inläm-
ningstiden för nämndernas budget- och ekonomiplanshandlingar var senast 29.9.2017. Bud-
getåret 2018 är det första hela år som följer den nya nämndstrukturen som fastslagits i den
nya förvaltningsstadgan (Kfge 23.2.2017§ §10).

Nämndernas förslag har sammanställts och de äskade nettoanslagen för driften år 2018
uppgår till 39 785 406 € eller 1 566 201 € mera än den nollbudget som direktiven gällde.
I t.f. kommundirektörens förslag som framläggs för driften år 2018 har nettoutgifterna mins-
kats med 885 000 € eller 2,22 % från de av nämnderna äskade nettoanslagen, men förslaget
ligger ändå 681 201 € över ramarna. De största minskningarna från nämndernas förslag
gäller minskade kostnader via Soite samt indragning av Norrby, Småbönders och Söderby
skolor från hösten 2018 i enlighet med det förslag en majoritet av bildnings- och fritidsnämn-
den omfattade. Även minskade kostnader och ökade intäkter för tekniska och miljönämnden
samt andra mindre åtgärder ingår i den nettominskning som finns i t.f. KD:s förslag. Under
planeåren 2019-2020 syns hela inbesparingen med skolindragningar. Hösten 2020 stängs
även Påras skola. Kommunal- och fastighetsskatterna finns i budgetförslaget i enlighet med
fullmäktiges beslut om skatteökningar, vilka var nödvändiga för att få kommunens ekonomi i
balans. Statsandelarna beräknas minska med en halv miljon euro per år från 2018. Tack
vare nedskärningar i driftsbudgeten samt höjning av skattesatserna budgeteras resultatet
2018 till -884 206 €, för 2019 -381 206 och först 2020 syns ett positivt resultat, 11 595 €.

Investeringarna under budgetåret och planeåren kretsar kring renovering eller nybyggen vid
grundskolorna. Under år 2018 renoveras slöjdsalen vid Ådalens skola och samtidigt planeras
Nedervetil skola. Under planeperioden är Nedervetil skola i fokus och sedan följer Terjärv
skola under de följande åren efter planeåren. De kommande åren är således investerings-
tunga trots att de flesta mindre investeringar flyttas fram till efter planeårens slut. Föräldrar till
blivande skolbarn i Nedervetil har lämnat in en skrivelse gällande nybygge av Nedervetil sko-
la. Dessutom har även styrelsen för Hem och Skola föreningen Solstrålen r.f. riktat en skri-
velse till kommunstyrelsen och fullmäktige om en ny skola i Nedervetil.

Lyft av nya långfristiga lån görs enligt det framlagda förslaget om 4 274 206 € för 2018, 5 146
206 € 2019 och 4 836 405 € 2020.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten för år 2018 samt planeåren 2019-2020 i sin helhet,
det vill säga driftens texter och belopp, resultaträkningen, investeringar, finansieringsdel och
koncerndel. I förslaget framkommer nämndernas äskanden om anslag samt t.f. kommundi-
rektörens förslag till beviljande av anslag, Bilaga 1/123 § av 20.11.2017. Tf kd:s ändringsför-
slag till den av bildnings- och fritidnämnden godkända textdelen framgår av Bilaga 2/123 § av
20.11.2017.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner för egen del budget 2018 och ekonomiplanen 2018-2020 enligt
t.f. KD:s ändringar enligt Bilaga 2/123 § av 20.11.2017 och föreslår för fullmäktige

att Kronoby kommuns budget för 2018 och ekonomiplan för 2018-2020 godkänns.

T.f. kommundirektören föredrog paragrafen ur ekonomisk synvinkel. Därefter presenterades
budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen för 2018-2020 mera ingående av bildningsche-
fen och tekniska chefen.

Några mindre textändringar gjordes i budgetboken och godkändes enhälligt.

Kari Harju föreslår minskning av anslaget för renovering/nybygge av Nedervetil skola med
500 000€ år 2019 och 500 000 € år 2020. Liane Byggmästar understöder förslaget. Elisabeth
Hagström understöder t.f. kommundirektörens förslag i frågan; 2 500 000 € år 2019 och 2
400 000 € år 2020.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning genom namnupprop bör
genomföras. Hon föreslår röstningspropositionen att den som röstar på t.f. kommundirektö-
rens förslag röstar "ja" och den som röstar på Kari Harjus förslag röstar "nej", vilket god-
känns. Rösterna föll 4 ja-röster (Broända, Hagström, Myllymäki och Salmela), 4 nej-röster
(Gripenberg, Harju, Lindgren och Byggmästar samt en nedlagd röst (Wistbacka). Ordföran-
dens röst avgör. Harjus förslag, att anslaget för renovering/nybygge av Nedervetil skola
minskas med 500 000 € år 2019 och 500 000 € år 2020, vann.

Ekonomichefen ges enhälligt befogenhet att göra ändringar av teknisk natur i bilagan.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att för egen del godkänna Kronoby kommuns bud-
get för 2018 och ekonomiplan för 2018-2020 enligt den rättade och kompletterade Bi-
lagan 2/123 § av 20.11.2017 och föreslår för fullmäktige att Kronoby kommuns budget
2018 och ekonomiplan 2018-2020 godkänns.
__________

T.f. kommundirektören anmäler jäv angående Kronoby Bostäder och avlägsnar sig vid be-
handlingen av detta dotterbolags mål.
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Dnr: KST 197/2017

124 §. BUDGET 2017 Tilläggsanslag för social- och hälsovården

Ekonomichefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga § 84 ska ändringar i budgeten föreläggas fullmäktige
genast behovet blir känt och så att fullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under
budgetåret. När en anslagsändring föreslås ska det också klarläggas hur ändringen påverkar
målen för verksamheten och de beräknade inkomsterna.

Kommunen har budgeterat 21 671 409 € för kostnader via Soite. Soites förhandsfakturering
uppgår under detta år till totalt 23 287 200 €. Förhandsfaktureringens belopp har diskuterats
flitigt under årets lopp och både Karleby och Kronoby har ansett att den är för stor. Efter Soi-
tes första delårsrapport som Soites styrelse behandlade 19.6.2017 konstaterades, att det
finns kommunvisa skillnader, men att budgeten i sin helhet ser ut att hålla. Styrelsen beslöt
att inte ändra på faktureringsgrunderna på basen av endast fyra månader, men muntligen
lovades att man återkommer till en justering efter den andra delårsrapporten om den också
visar samma riktning. Soites andra delårsrapport behandlades av Soites styrelse 30.10.2017.
Enligt delårsrapporten var Kronoby den enda kommun som totalt sett hade haft mindre kost-
nader än förhandsfakturerat. Soites styrelse beslöt att återbära detta, samt att dessutom
göra en tidig återbäring om sammanlagt 10 miljoner till medlemskommunerna, eftersom Soi-
tes resultat var betydligt bättre än budgeterat till följd av en större försäljning åt kommuner
utanför Soites område. Återbäringen kommer att genomföras efter att beslutet vunnit laga
kraft. Den sammanlagda återbäringen för Kronobys del uppgår till 988 135 euro. Därmed ser
användningen ut att överstiga budgeten med 627 656 € eller 2,9 %. Det finns således behov
av ett tilläggsanslag om 628 000 €.

Tilläggsanslaget gör att resultatet för inkommande år blir sämre än budgeterat.
Tilläggsanslaget finansieras med en kortfristig kredit.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att ett tilläggsanslag på 628 000 euro beviljas för social- och hälsovårdens

kostnader via Soite.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 49/2016

125 §. PLANER Inkomna anmärkningar över utkast till detaljplan över Seljesområdet.

Planläggaren:

Planeringsarbetet med detaljplanen över Seljesområdet har pågått en längre tid. I planen har
man ritat in 24 st R-1 tomter (fritidstomter) och en RM-1 tomt (turismservice-
tomt="restaurangen"). Övriga områden är planlagda som VL(grönområde), VV(simstrand)
och ET(avloppsrening). Av fritidstomterna är 15 st inritade på kommunens område och 9 st
fritidstomter + RM-tomt är inritade på Telefooni Oy:s område. En tomt är inritad på jakt- och
fiskelagets tomt.

Genom en vägförrättning har väggenomfarten flyttats till en ny väg som kommunen och Tele-
fooni byggde år 2015.

Ett första planeutkast har varit till påseende under tiden 27.1-12.2.2016 och utlåtanden från
myndigheter har begärts in. Byggnadsnämnden och Miljönämnden har också gett sina utlå-
tanden. Två (2) st påpekanden kom från markägarna.
Utlåtandena från myndigheterna samt planläggarnas kommentarer över de inkomna an-
märkningarna presenteras som Bilagorna 1-2/125 § av 20.11.2017. Det är kommunens plan-
läggare samt planläggarna från konsultbyrån Ramboll som gjort sina kommentarer över de
inkomna anmärkningarna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

Styrelsen godkänner ändringsförslagen enligt Bilagorna 1-2/125 § av 20.11.2017.

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen tog del av och diskuterade ärendet samt godkände enhälligt änd-
ringsförslagen enligt Bilagorna 1-2/125 § av 20.11.2017

Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndighe-
terna ges möjlighet att ge utlåtande om den justerade planen.
_________
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Dnr: KST 198/2017

126 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Ägarstyrning inför Soites fullmäktigemöte

KST 30.10.2017

Vid kommunstyrelsens möte 30:e oktober beslöt kommunstyrelsen vid behandlingen av social- och
hälsovården att:

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget 2018 för kostnader för social- och hälsovård utanför
värdkommunavtalet.

Kostnaderna för det grundläggande utkomststödet förs över till kommunstyrelsens budgetområde.

Kommunstyrelsen inbjuder representanter för SOITE till sitt budgetseminarium 20.11 och inbegär för-
slag till inbesparingar.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________

T.f. kommundirektören:

Soite har sedermera konstaterat att man tackar nej till inbjudan att delta i kommunstyrelsens
budgetmöte 20.11.2017. Däremot utreder Soite möjliga nedskärningar i samarbete med Ös-
terbotten.

Tf. KD:s förslag till Kronoby kommuns budget för år 2018 innefattar en nedskärning av soci-
al- och hälsovården med 500 000 euro. Kronoby anser att det är nödvändigt med en ned-
skärning om minst 500 000 euro eftersom kostnadsökningen inom social- och hälsovården
varit stor.

Soites fullmäktigemöte 29.11.2017 behandlar Soites verksamhets- och ekonomiplan för åren
2018-2020. Ekonomiplanen utgår från en kommunal betalningsandel för Kronoby om
23 249 556 € vilket är 1 578 147 € över budgetramarna för social- och hälsovården via Soite.

Kronoby betonar vikten av att få ned kostnaderna för social- och hälsovården i Kronoby till en
nivå som motsvarar landsmedeltalet. Kronoby uppmanar Soite att fortsätta dessa strävan-
den.

Inför fullmäktigemötet framför kommunstyrelsen i Kronoby följande ägarstyrning åt sina re-
presentanter vid Soites fullmäktigemöte:

- Under § 33 vid Soites fullmäktigemöte betonas att kostnaderna för social- och hälso-
vården i Kronoby kommun bör minskas så att de närmar sig landsmedeltalet.
Vid beslut gällande § 33 tillfogas en kläm om att ”Senast i början av år 2018 tas för-
slag fram för en kostnadsminskning av social- och hälsovården i Kronoby med minst
500 000 euro”.



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
20.11.2017

Sida
6/198

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen ger Kronobys representanter i Soites fullmäktige följande ägarstyrning
inför § 33 vid Soites fullmäktigemöte 29.11.2017:

- Under § 33 vid Soites fullmäktigemöte betonas att kostnaderna för social- och hälso-
vården i Kronoby kommun bör minskas så att de närmar sig landsmedeltalet.

- Vid beslut gällande § 33 tillfogas en kläm om att ”Senaste i början av år 2018 tas för-
slag fram för en kostnadsminskning av social- och hälsovården i Kronoby med minst
500 000 euro”.

Elisabeth Hagström föreslår att klämmen om kostnadsminskning av social- och hälsovården i
Kronoby enligt andra franska strecket stryks. Förslaget understöds av Tapani Myllymäki.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning genom namnupprop bör
genomföras. Hon föreslår röstningspropositionen att den som röstar på t.f. kommundirektö-
rens förslag röstar "ja" och den som röstar på Elisabeth Hagströms förslag röstar "nej", vilket
godkänns. Rösterna föll 6 ja-röster (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren, Salmela och
Byggmästar) och 3 nej-röster (Hagström, Myllymäki och Wistbacka). T.f kommundirektörens
förslag vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 96/2017

127 §. SAMKOMMUNER Representanter till samkommunstämman 22.11.2017; Svenska
Österbottens förbund för utbildning och kultur

Förvaltningschefen:

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har meddelat att samkommunstäm-
man sammanträder 22.11.2017 och 23.5.2018.

Kommunstyrelsen har enligt kommunfullmäktiges beslut 8.6.2017 rätt att utse representanter
till samkommunstämmorna under mandatperioden. Till samkommunstämman för Svenska
Österbottens förbund för utbildning och kultur kan kommunstyrelsen utse två representanter
(en per påbörjat 4000-tal). Enligt kommunallagen § 60 utser medlemskommunerna sina re-
presentanter särskilt till varje stämma.

Till de medlemskommuner som inte hunnit utse sina representanter i tid, skickas föredrag-
ningslistan till medlemskommunen för vidarebefordran.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser två representanter att företräda kommunen vid samkommunstäm-
man 22 november 2017.

Kommunstyrelsen uppmanar kommunens representanter att godkänna förslaget till budget
för 2018 och ekonomiplan 2019-2020 men påtala att samkommunen noggrant bör följa med
det ekonomiska utfallet.

Kommunstyrelsen uppmanar kommunens representanter att godkänna förslaget till uppdate-
ring av samkommunens förvaltningsstadga.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Hans-Erik Lindgren och Karin Saarukka med ersättare Bengt-
Johan Skullbacka att företräda kommunen vid samkommunstämman 22 november
2017.

Kommunstyrelsen uppmanar kommunens representanter att godkänna förslaget till
budget för 2018 och ekonomiplan 2019-2020 men påtala att samkommunen noggrant
bör följa med det ekonomiska utfallet.

Kommunstyrelsen uppmanar kommunens representanter att godkänna förslaget till
uppdatering av samkommunens förvaltningsstadga.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
__________
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Dnr: KST 193/2017

128 §. FÖRVALTNING Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund

Förvaltningschefen:

Till Kommunförbundets högsta organ, förbundsdelegationen, väljs 66 ledamöter och 66 er-
sättare genom medlemsröstning, dvs. som val i varje valkrets 15.11-31.12.2017. Valkretsar-
na följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter i pro-
portion till invånarantalet i valkretsen.

Från Vasa valkrets väljs 5 ledamöter och 5 ersättare direkt utifrån valresultatet. Vid valet har
kommunen lika många röster som kommunens invånarantal 30.11.2016. Kronoby kommun
har därmed 6 616 röster.

Till förbundsdelegationen väljs dessutom 9 ledamöter och 9 ersättare från utjämningsplat-
serna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige räknar och fördelar utjämningsplatserna
mellan partierna utifrån de riksomfattande röstetal som partiernas kandidatlistor fått. Efter det
fastställs till vilken valkrets en utjämningsplats, som ett parti fått, går. Dessutom väljs en le-
damot och en ersättare från landskapet Åland.

Valkretsstämman i varje valkrets har utsett kandidatlistorna. Valnämnden i Kommunförbun-
dets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna och gjort en sammanställning av kandidatlis-
torna för varje valkrets.

Valet är ett slutet proportionellt listval. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista
som den röstande önskar ge sin röst. Kommunens röstningsresultat räknas ut genom att
man dividerar kommunens invånarantal med antalet närvarande fullmäktigeledamöter vid
sammanträdet och multiplicerar kvoten med det antal röster som kandidatlistan fått. Kandi-
datlistornas röstetal avrundas till närmaste heltal. Blanka röster räknas och avrundas till hel-
tal på motsvarande sätt.

Fullmäktiges sekreterare för in kommunens röstningsresultat, dvs. de röstetal som kommu-
nen gett kandidatlistorna och som räknats ut enligt invånarantalet och antalet fullmäktigele-
damöter, till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem via den länk som kommunen
fått.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att fullmäktige förrättar val av förbundsdelegation för Finlands Kommunför-

bund med slutna sedlar. Vid valet kan rösten ges till en kandidatlista som
framgår av sammanställningen av kandidatlistorna i Vasa valkrets.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.
________
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Dnr: KST 196/2017

129 §. UPPVAKTNINGAR Självständighetsdagen 2017

Förvaltningschefen:

Kommunen, församlingen och veteranföreningen uppvaktar av tradition gemensamt vid hjäl-
tegravarna på självständighetsdagen onsdagen den 6 december 2017.

Fritidskoordinatorn har på uppdrag av arbetsgruppen Finland 100 år ombetts kolla upp huru-
vida kommunens tre församlingar önskar förtroendevalda som textläsare och förbedjare i
kyrkan den 6 december. Församlingarna i Kronoby och Terjärv önskar två-tre personer var
medan det i Nedervetil räcker med en, plus ersättare för denna.

Enligt kommunens förvaltningsstadga § 39 representerar eller utser kommundirektören nå-
gon annan kommunal tjänsteinnehavare eller kallar förtroendevald att representera kommu-
nen vid bl.a. representationstillfälle, om inte kommunstyrelsen i enskilda fall besluter annor-
lunda. Det stora antalet representanter som önskas under jubileumsåret är större än normalt
och därför kunde kommunstyrelsen utse representanterna detta år.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunen utser två-tre förtroendevalda i Kronoby och två-tre förtroendevalda i Terjärv samt
en förtroendevald plus ersättare i Nedervetil, att tillsammans med representanter för försam-
lingarna och veteranföreningen uppvakta vid hjältegravarna på självständighetsdagen 2017.
De utsedda fungerar vid behov även som textläsare och förbedjare i samband med guds-
tjänsten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Hans-Erik Lindgren, Anne-Mie Ranta och Björn Gripenberg i
Kronoby, Inger Wistbacka, Bengt-Johan Skullbacka och Kari Harju i Terjärv samt He-
lena Broända med Elisabeth Hagström som ersättare i Nedervetil, att tillsammans med
representanter för församlingarna och veteranföreningen uppvakta vid hjältegravarna
på självständighetsdagen 2017. De utsedda fungerar vid behov även som textläsare
och förbedjare i samband med gudstjänsten.

Sixten Dalvik utsågs att lägga ner samkommunen Soites krans tillsammans med Soi-
tes tjänstemannarepresentant.
__________
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130 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 12.10.2017
- Österbottens avfallsnämnd, 24.10.2017
- Arbetsplatsmöte 9, Nedervetil servicecenter, 26.10.2017
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 30.10.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 30.10.2017
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 2.11.2017
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernfullmäktige, 2.11.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 6.11.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 13.11.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 13.11.2017

b) Österbottens förbund ordnar aftonskola om vård- och landskapsreformen 22.11.2017 på
Silveria i Vasa. Anmälan senast 14.11 varför inbjudan även har sänts per e-post åt kom-
munstyrelsens medlemmar samt kommunfullmäktiges presidium.

c) Svar från Oskarshamns kommun med anledning av inbjudan till Kronoby kommuns firande
av Finland 100 år den 6 december.

d) Soite delårsrapport januari - augusti 2017 och Maisemarapport över kostnader inom soci-
al- och hälsovården per januari-augusti 2017

e) Kommunalbesvär över revideringen och utvidgningen av Nedervetil detaljplan har inläm-
nats av RBA Farm och Ateljé Kb. Bo-Erik och Ann-Kristin Riippa 10.11.2017.

f) FPA avslutar samservicen vid Kommungården i Kronoby från och med 1.12.2017.

g) Artikel i Helsingin Sanomat 20.11.2017 angående ungdomars välmående; Kronobyung-
domarna mår bäst av alla ungdomar i landet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
__________
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Dnr: KST 201/2017

131 §. INITIATIV Kristdemokraternas initiativ kring skolbyggnation

Kristdemokraterna inlämnade genom Björn Gripenberg ett initiativ kring skolbyggnation, Bila-
ga 1/131 § av 20.11.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade initiativet för kännedom och sänder det till tekniska
direktören för kännedom och beredning.
__________
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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 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 116-124, 126, 128, 130-131

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 125, 127, 129

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: 125, 127, 129

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.


