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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 29 augusti 2017
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 21 augusti 2017, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

35 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
36 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
37 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
38 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
39 §. BUDGET 2017 Bokföringsrapport 1.1 - 31.7.2017
40 §. NÄMNDER Val av förvaltningsnämnd för Kronoby Blomsterfond

2017-2019
41 §. KOMMITTÉER Val av kommitté för vänortssamarbete 2017-2019
42 §. KOMMITTÉER Utse medlem till arbetsgruppen för landskapsstafetten i

mellersta Österbotten 2017-2018
43 §. SAMKOMMUNER Val av representant till samkommunstämma för Optima

samkommun 30.8.2017
44 §. SAMKOMMUNER Representanter till samkommunstämma;

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
30.8.2017

45 §. SAMKOMMUNER Val av ombud till valkretsstämman i Vasa valkrets
5.10.2017

46 §. SAMKOMMUNER Utse representant till politisk referensgrupp för
beredning av vård- och landskapsreformen i
Österbotten

47 §. FÖRVALTNING Slutrapport för arbetsgrupperna för social- och
hälsovården i Österbotten för kommentarer.

48 §. AVGIFTER Avgifter för undantagslov i enlighet med
markanvändnings- och bygglagen

49 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande;
räddningsverkets budget år 2018 och ekonomiplan
2019-2020

50 §. TRAFIK Uppsägning av avtal om stickspåret vid
järnvägsstationsområdet i Kronoby

51 §. MILJÖFRÅGOR Utlåtande till miljöministeriet om riksomfattande
avfallsplan till år 2023

52 §. INITIATIV Flygfältets framtid och samarbete över gränser
53 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ om öppna styrelsemöten
54 §. FÖRVALTNING Undertecknande av handlingar
55 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
56 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

29.8.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

35 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 16 augusti 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 17.8.2017, varifrån övriga intresserade kan er-
hålla den vid behov.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
___________
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29.8.2017
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

36 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Björn Gripenberg och Elisabeth Hagström att justera protokollet
onsdagen den 23 augusti 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Nämnd Kommun-
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37 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att ta in denna paragraf i föredragningslistan.

Kommunstyrelsen beslöt även att enhälligt godkänna föredragningslistan i förelig-
gande form.
__________
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38 §. 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:
- ungdomsrådet, 22.5
- miljönämnden, 23.5
- tillståndssektionen, 20.6
- tekniska och miljönämnden, 21.6

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 146/2017

39 §. BUDGET 2017 Bokföringsrapport 1.1 - 31.7.2017

Ekonomichefen:

För perioden 1.1-31.7.2017 har sammanställts en rapport över nettoförbrukningen i driftseko-
nomidelen samt utfallet för resultaträkningen, Bilaga 1/39 § av 21.8.2017. Resultatet för peri-
oden är positivt och visar 464 900 euro efter att större korrektivposter beaktats. Budgeterat
för motsvarande period är -43 848 euro. Verksamhetens intäkter 161 400 euro över budge-
ten och har influtit till 62,5 %. Kostnaderna ligger 559 300 euro över budgeten och har an-
vänts till 59,7 % Kommunalskatten har influtit 250 600 euro mer än budgeterat och sam-
fundsskatten 392 100 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 116/2017

40 §. 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.
__________

Kst 21.8.2017

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg förvaltningsnämnd för Kronoby Blomsterfond för mandatpe-
rioden 2017-2019 enligt följande:
ordinarie: ersättare: förslagsgivare:
Monica Lytts-Mursu Inger Backman Folkhälsans lokalavdelning, Kronoby
Barbro Öst Östen Dahlskog Församlingsrådet för Kronoby församling
Berit Haga Michaela Sjölind Pensionärshemsföreningen i Kronoby
Bjarne Träisk Karin Snåre Sång- och musiksammanslutningarna
Fredrik Näse Adam Näse IK Kronan

Kommunstyrelsen utsåg Berit Haga till ordförande och Bjarne Träisk till vice ordfö-
rande.
__________
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Dnr: KST 114/2017

41 §. 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.
__________

Kst 21.8.2017

På grund av att inte alla presumtiva medlemmar och ersättare var vidtalade före mötet, slogs
det sista klubbslaget i paragrafen först efter att alla andra paragrafer avhandlats och perso-
ner tidtalats.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg medlemmar och ersättare till kommittén för vänortssamarbe-
tet för mandatperioden 2017-2019:
ordinarie personlig ersättare:
Pekka Saajoranta Vidar Enfors
Karl-Erik Nyberg Karin Saarukka
Anne-Mie Ranta Liane Byggmästar
Britt-Mari Pålsson Hans Sandström
Mirja Sjölund Jan Sjölund

Kommunstyrelsen utsåg Pekka Saajoranta till ordförande och Anne-Mie Ranta till vice
ordförande för motsvarande tid.
__________
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Dnr: KST 138/2017

42 §. KOMMITTÉER Utse medlem till arbetsgruppen för landskapsstafetten i mellersta
Österbotten 2017-2018

Förvaltningschefen:

Mellersta Österbottens förbund önskar att kommunerna senast 15.8.2017 ger förslag till
medlemmar i arbetsgruppen för landskapsstafetten men har gett tilläggstid till 22.8. Uppdra-
get gäller för åren 2017-2018.

Stefan Storvall, som har företrätt kommunen två mandatperioder tidigare, är tillfrågad och
kan tänka sig att fortsätta.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser Stefan Storvall till kommunens representant i arbetsgruppen för
landskapsstafetten för åren 2017-2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsen förklarade beslutet omedelbart justerat.
__________
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Dnr: KST 104/2017

43 §. SAMKOMMUNER Val av representant till samkommunstämma för Optima sam-
kommun 30.8.2017

Förvaltningschefen:
Representanterna vid samkommunsstämmor utses enligt kommunallagens 60 § av
medlemskommunernas kommunstyrelse eller av något annat kommunalt organ enligt beslut av
medlemskommunernas fullmäktige.

Konstateras att samkommunerna Optima, SÖFUK och Kvarnen kommer att hålla samkommuns-
stämmor.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige befullmäktigar kommunstyrelsen att utse representan-

ter till samkommunstämmorna under mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att befullmäktiga kommunstyrelsen att utse representan-
ter till samkommunstämmorna under mandatperioden.
_________

Kst 21.8.2017

Kommunstyrelsen har enligt kommunfullmäktiges beslut 8.6.2017 rätt att utse representanter
till samkommunstämmorna under mandatperioden. Till samkommunstämman för Optima
samkommun kan kommunstyrelsen utse en representant.

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen utser representant till samkommunstämman för Optima samkommun, vil-
ken hålls den 30.8.2017 och ger denne i instruktion att välja samkommunsstyrelse och revi-
sionsnämnd enligt det förhandlingsresultat som partierna kommit överens om.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Hans-Erik Lindgren med Helena Broända som ersättare till
samkommunstämman för Optima Samkommun och gav denne i instruktion att välja
samkommunsstyrelse och revisionsnämnd enligt det förhandlingsresultat som parti-
erna kommit överens om.
__________
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Dnr: KST 96/2017

44 §. SAMKOMMUNER Representanter till samkommunstämma; Svenska Österbottens
förbund för utbildning och kultur 30.8.2017

Förvaltningschefen:
Representanterna vid samkommunsstämmor utses enligt kommunallagens 60 § av
medlemskommunernas kommunstyrelse eller av något annat kommunalt organ enligt beslut av
medlemskommunernas fullmäktige.

Konstateras att samkommunerna Optima, SÖFUK och Kvarnen kommer att hålla
samkommunsstämmor.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige befullmäktigar kommunstyrelsen att utse representanter till samkom-

munstämmorna under mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kfge 8.6.2017

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att befullmäktiga kommunstyrelsen att utse representanter till
samkommunstämmorna under mandatperioden.

_________

Kst 21.8.2017

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).

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen utser två representanter till samkommunstämman för Svenska Österbot-
tens förbund för utbildning och kultur, vilken hålls den 30.8.2017 samt ger dem i instruktion
att välja revisionsnämnd och samkommunsstyrelse enligt det förhandlingsresultat som parti-
erna kommit överens om.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utse Liane Byggmästar med Bengt-Johan Skull-
backa som ersättare och Karin Saarukka med Tapani Myllymäki som ersättare till
samkommunstämman för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur,
vilken hålls den 30.8.2017 samt ger dem i instruktion att välja revisionsnämnd och
samkommunsstyrelse enligt det förhandlingsresultat som partierna kommit överens
om.
__________
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Dnr: KST 132/2017

45 §. SAMKOMMUNER Val av ombud till valkretsstämman i Vasa valkrets 5.10.2017

T.f. kommundirektören:

Efter att mandatperiodens första fullmäktigemöte hållits har denna begäran om att utse
kommunens representant till valkretsstämman (en ordinarie representant för en kommun av
Kronobys storlek) för Kommunförbundet inkommit, Bilaga 1/45 § av 21.8.2017. På det första
fullmäktigemötet beslöts enhälligt att ” Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att befullmäktiga
kommunstyrelsen att utse representanter till samkommunstämmorna under mandatperio-
den.”. I texten nämndes särskilt Optima, Kvarnen och Söfuk. Detta är också en stämma, men
inte en av de som uttryckligen nämndes. Den torde ändå falla inom mandatet som fullmäkti-
ge gav styrelsen. Kommunfullmäktige har getts tillfälle att före 14.8.2017 kräva ett extra full-
mäktigemöte för att avgöra ärendet. Detta har dock inte använts.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser ett ombud till valkretsstämman i Vasa valkrets, vilken hålls
5.10.2017 och ger denne i instruktion att välja representanter enligt det partierna förhandlat
fram.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utse Bengt-Johan Skullbacka med Hans-Erik
Lindgren som ersättare till ombud för valkretsstämman i Vasa valkrets, vilken hålls
5.10.2017 och ger honom i instruktion att välja representanter enligt det partierna för-
handlat fram.
_________
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Dnr: KST 149/2017

46 §. SAMKOMMUNER Utse representant till politisk referensgrupp för beredning av vård-
och landskapsreformen i Österbotten

Förvaltningschefen:

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund tillsatte 24 april 2017 ett temporärt bered-
ningsorgan att ansvara för beredningen av inledandet av landskapets verksamhet och för-
valtning tills nytt fullmäktige och ny styrelse, vilka väljs hösten 2018, har hunnit konstituera
sig från och med januari 2019.

För att bistå det temporära beredningsorganet tillsätter Österbottens förbund en politisk refe-
rensgrupp med medlemmar från Österbottens förbunds medlemskommuner (utom Storkyro)
och personalen. De ersätter den politiska ledningsgruppen för vården och förändringsled-
ningsgruppen, som fanns tidigare. I beredningen deltar också ett forum bestående av kom-
mun- och stadsdirektörerna.

Österbottens förbund ber sina medlemskommuner (utom Storkyro) att utse sin representant
(en per kommun) och en personlig ersättare till den politiska referensgruppen, Bilaga 1/46 §
av 21.8.2017. Österbottens förbund ber om att få förslag på både kvinnor och män.

Österbottens förbund önskar få förslagen senast 15 september 2017.

Den organisation som har utsett representanten, svarar för de kostnader som personens
medverkan i referensgruppen medför.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen ger förslag på en man och en kvinna till den politiska referensgruppen för
beredning av vård- och landskapsreformen i Österbotten. Kommunstyrelsen ger förslag på
prioritetsordning.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå Liane Byggmästar och Bengt-Johan
Skullbacka till den politiska referensgruppen för beredning av vård- och landskapsre-
formen i Österbotten i nämnd ordning. Den av de föreslagna som inte blir vald ersätter
den andra. Prioritetsordningen är dock Liane Byggmästar som ordinarie och Bengt-
Johan Skullbacka som ersättare.
_________
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Dnr: KST 143/2017

47 §. FÖRVALTNING Slutrapport för arbetsgrupperna för social- och hälsovården i
Österbotten för kommentarer.

Tf. kommundirektören

SOTE-politiska ledningsgruppen antecknade vid sitt möte den 20:e juni 2017 den förkortade
Slutrapport för arbetsgrupperna för social- och hälsovården i Österbotten till kännedom och
beslöt att sända den till social- och hälsovårdsnämnderna i kommunerna för kommentarer.
Rapporten finns på adressen:
https://2019.osterbotten.fi/assets/11/Tiedostot/teemaryhmat/20170606-Slutrapport-vard.pdf

Begäran om kommentarer inkom till Kronoby kommun 26.6.2017 och kommentarerna inbe-
gärs senast 19.8.2017 till den temporära förvaltningen för landskapsreformen. Kronoby
kommun har begärt om förlängd tid och kan skicka in sina kommentarer efter kommunstyrel-
sens möte 21.8.2017. Kommunernas kommentarer behandlas vid ett möte 29.8.2017.

Rapporten består av en kort inledning och beskrivning av arbetet, delrapporter från de 11
arbetsgrupper som arbetat med olika temaområden samt förändringsledarna sammanfatt-
ning och rekommendationer för det fortsatta arbetet. Arbetet inleddes i september 2016 och
det övergripande målet var att hitta en servicestruktur och kostnadsnivå, som skulle klara de
ramar och tillgängliga resurser staten skulle dela ut från 2019 framåt. Under arbetets gång
framkom det att kommunerna och samarbetsområdena samt sjukvårdsdistriktet hade sänkt
sina kostnader märkbart mellan 2014 – 2017. Landets regering ändrade samtidigt kriterierna
för finansieringen. De sista provkalkylerna i mars och april 2017 visade att Österbotten klarar
sig utan märkbara nedskärningar.

I och med att lagarna kring landskapsreformen och särskilt valfrihetslagen inte ännu är god-
kända i riksdagen är det svårt att ännu definiera den blivande strukturen. Förändringsledarna
har i rapporten gett förslag till det fortsatta arbetet och det tillsatta temporära beredningsor-
ganet får föra strukturomvandlingen vidare. Beslut om servicestrukturen fattas av det nya
landskapets fullmäktige.

Kronoby kommun tackar för möjligheten att ge utlåtande om slutrapporten och konstaterar att
den redan till många delar är utdaterad i och med grundlagsutskottets utlåtande om reformen
och det faktum att det ledde till att valfrihetslagstiftningen bereds på nytt. Det märks också att
arbetsgrupperna inte koordinerat sitt arbete och vissa saker kommer upp på flera ställen me-
dan andra arbetsgrupper delvis talar mot varandra. Kronoby konstaterar att det är viktigt att
arbetet med förberedelserna för landskapsreformen aktivt går vidare trots att den kommande
lagstiftningen ännu består av idel frågetecken och reformen har skjutits fram med ett år.

Kronoby önskar framföra några synpunkter om arbetsgruppernas förslag trots att föränd-
ringsledarna i sina förslag inte till alla delar omfattar deras tankar. Men i och med att arbets-
grupperna kommer att jobba vidare är det ändå viktigt att göra några påpekanden. Samtidigt
konstaterar Kronoby att det är viktigt att någon från Kronoby, liksom andra samarbetsområ-
den, deltar i alla arbetsgrupper så att också de synpunkterna kommer fram i det kommande
landskapet.
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Arbetsgrupp 1 Barn och familjer
Kronoby konstaterar att bild 4 (s. 11) som ger förslag till en kommande struktur i landskapet
är föråldrad redan nu, men vill ändå påpeka att det i en kommun med Kronobys geografiska
struktur inte räcker med ett familjecenter (eller en hälsostation). Exempelvis från livskraftiga
Småbönders by till Kronoby centrum är det över 50 kilometer och från Terjärv centrum 37
kilometer vilket är alldeles för mycket för verksamhet som ska fungera som närservice. Även
i framtiden är det mycket viktigt att mödra- och barnrådgivning fungerar som närservice och
det är inte något som kan centraliseras i enlighet med förslagen om Social- och hälsocenter
(s. 12). I familjecentren är det också viktigt att specialläkare kan både konsulteras men också
finnas på plats vid behov. Beroende på situation kan det många gånger vara mycket bra att
också specialläkare och specialskötare ger service nära klienterna. Tanken om att FPA:s
service kunde finnas i närheten av familjecentren är mycket bra och värd understöd, också
när det ex skulle gälla samservice (s. 17).

Arbetsgrupp 2 Unga vuxna och personer i arbetsålder
Det är bra att arbetsgruppen konstaterar att det är viktigt att hålla kvar social- och hälso-
vårdsmottagningarna i kommuncentren (s. 24). Med tanke på de geografiska avstånden som
finns i olika kommuner och som för Kronobys del beskrivits ovan är det dock inte tillräckligt
med endast en social- och hälsovårdsmottagning i kommuncentrat. För att servicen ska fun-
gera jämlikt i olika delar av landskapet krävs ett tätare nätverk än så. Arbetsgruppen har bra
förslag på service som ska föras till hemmen eller nära hemmen (s. 25). För tydlighetens
skull kunde hemsjukhus, fysioterapi och ergoterapi inkluderas på den listan.

Arbetsgrupp 3 Seniorer
Arbetsgruppen konstaterar att effektiverade serviceboenden ordnas av företag i framtiden (s.
29), men det är mycket viktigt att de kompletteras av tredje sektorn (som bör tryggas skäliga
verksamhetsmöjligheter) och också offentliga aktörer oberoende av hur verksamhetsmodel-
len ser ut gällande valfrihet och personlig budget. Målet att 94 % av de äldre (s. 32) ska bo
hemma är högt satt och kräver arbete med bättre rehabilitering och service i hemmet. Målet
att den långvariga anstaltsvården helt avslutas (s. 32) kräver satsningar på bra och lokala
rehabiliterings-, avlastnings- och intervallavdelningar som komplement till de effektiverade
serviceboendena. Arbetsgruppen konstaterar att familjevården och den rörliga servicen bör
utvecklas och det är mycket viktigt att det arbetet kommer igång så fort som möjligt och att
man också hittar modeller för jämlik service i hela landskapet. Tanken att kommunen bör
satsa mer på seniorboende (ss. 33 och 35) är bra, men ansvaret kan inte heller helt övervält-
ras på kommunerna. Det är bra att arbetsgruppen konstaterar att tilläggsutredningar om Kro-
noby behövs (s. 39) och de bör göras så snart som möjligt.

Arbetsgrupp 4 Behov av omedelbar hjälp
Arbetsgruppen konstaterar att Kronoby har avtal om social- och hälsovårdstjänster med Soi-
te och att invånarna i norr använder sig av jourtjänster vid Mellersta Österbottens central-
sjukhus (s. 41). Det är bra att det har konstaterats, men i samma andetag är det viktigt att
konstatera att detta också bör fortsätta i framtiden och att det är viktigt att hitta lösningar som
smidigt tryggar användning av tjänster över landskapsgränserna. För Kronobys del är detta
en absolut förutsättning. Detta konstateras också senare när arbetsgruppen påpekar att det
för Kronobys del bör göras en överenskommelse med Mellersta Österbotten om var och hur
social- och hälsovårdsservicen ordnas (s. 45). Detta är mycket bra och viktigt och något som
landskapen bör arbeta på att få till stånd så snart som möjligt. Kronoby deltar gärna i de för-
handlingarna mellan landskapen. Viktigt är också att samtidigt trygga en fortsatt placering av
ambulans även i de norra delarna av landskapet, i praktiken fortsättningsvis i Nedervetil. Det-
ta fattas på bilden på s. 45 som nu har en stor tom fläck i de tre nordligaste kommunerna.
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Ambulans i Jakobstad kan omöjligen trygga vården i Kronoby inom rimliga tidsramar. På
samma sida konstaterar arbetsgruppen också att en styrning av patientflödet mot Vasa förut-
sätter tillräckliga resurser i Jakobstad. Liknande tankegångar framkommer också senare där
man vill minimera flödet till Karleby (s. 51). Viktigt att beakta är att klienten kommer att välja
den bästa lösningen för dem själva och att Karleby mycket sannolikt kommer att vara en reell
lösning för hela norra området. Valfriheten och geografin samt en god kvalitet leder till detta
och för Kronobys del är det fullständigt självklart för en stor majoritet av invånarna. För att
servicekedjorna ska fungera också i norr är det viktigt att detta inte är något som landskapet
motarbetar eller försöker styra i annan riktning. Mycket bra är att arbetsgruppen konstateras
att ett specialförfarande behövs för Kronoby och att service också i fortsättningen används i
Mellersta Österbotten (s. 49). Detta bör verkställas.

Arbetsgruppen konstaterar att hemsjukhusen fungerar i Vasa och K4 (s. 42), men har inte
noterat att detta också delvis är fallet i Kronoby. Arbetsgruppen konstaterar att fältledarnas
ledningsutrymme borde placeras i sjukhusens utrymmen istället för vid räddningsverken (s.
43). Kronoby ställer sig något frågande till slutsatsen och konstaterar att i ett landskap med
långa avstånd är det viktigt att akutvården fungerar flexibelt, men också att första delvården
fungerar väl i samarbete med räddningsväsendet. Överlag är det viktigt att samarbetet med
räddningsväsendet är välutvecklat och att flytta ledningsutrymmena torde istället minska
samarbetet vilket skulle vara negativt.

Kronoby konstaterar att en ny punkt under akutvård (s. 46) kunde vara bra och att den skulle
lyda ”Samarbete mellan landskapen är viktigt för att hitta funktionellt kloka lösningar”. Gäl-
lande vård på plats konstaterar arbetsgruppen att 2-3 rörliga enheter kunde finnas (s. 47).
Även gällande detta är det viktigt med en regional jämlikhet som tryggar en bra vård i hela
landskapet. Gällande jourtider (s 48) är det viktigt att komma ihåg att tillräckliga öppethåll-
ningstider vid hälsostationer tryggar att landskapet klarar sig i konkurrensen. Service ska
finnas tillgänglig också när det passar klienterna (ex före och efter arbetet) annars kommer
inte servicen att bli vald i fortsättningen. Utan istället väljs en privat aktör. Här är det viktigt att
inte fastna i gamla tankesätt om tillgänglighet.

Arbetsgrupp 5 Öppenvård och mottagning
Arbetsgruppen konstaterar att en underarbetsgrupp har bildats för tandvård (s. 52) och Kro-
noby konstaterar att det skulle vara synnerligen viktigt att få representation i den gruppen.
Bra är att arbetsgruppen konstaterar att specialläkarmottagning och konsultation ska finnas i
hälsocentralerna (s. 53). På kartan på sid 55 fattas Kronoby eller åtminstone verksamhet i
Kronoby helt. Kronoby har enligt nuvarande definition en hälsostation i Kronoby och verk-
samhetspunkter i Nedervetil och Terjärv. Detta är en struktur som Kronoby kräver också i
fortsättningen i och med de långa avstånden i kommunen. Arbetsgruppen föreslår att speci-
alskötare skulle utgå från tre sote-hus (s. 56). Det är viktigt att också specialskötare, som
diabetesskötare, hjärtskötare och psykisk skötare finns på de lokala hälsostationerna – åt-
minstone några dagar per vecka. Mödra- och barnrådgivningen är också en viktig service
som bör bevaras lokalt. Även specialläkare kan ibland ha lokal mottagning. För Kronobys del
är samarbetet exempelvis gällande sote-hus (expertis, eventuella polikliniker etc) norrut mot
Karleby viktig. Arbetsgruppens konstaterande om att inte ens stora nedskärningar i hälsosta-
tionsstrukturen leder till betydande inbesparingar är viktig (s. 58) och bör beaktas i det fort-
satta arbetet. Bra är också förslaget om en serviceenhet i kommuncentret och den service
som föreslås där (s. 59). Den bör dock kompletteras med mödra- och barnrådgivning, social-
service och tandläkarmottagning samt kvällsöppet för att klara sig i konkurrensen. Vid för-
verkligandet av jour utanför tjänstetid (s. 60) är det för Kronobys del viktigt att den sker i Kar-
leby. Gällande den landskapsomfattande servicen (s. 60) skulle det också vara viktigt att
lägga till en punkt om samarbete över landskapsgränserna som en punkt att fästa vikt vid.
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Arbetsgrupp 6 Sjukhuset och bäddavdelningen
Arbetsgruppen föreslår en preliminär fördelning av rehabiliteringsplatser (ss. 65-67). Också
krävande rehabilitering och vård i livets slutskede behöver framöver finnas mera spritt i land-
skapet än endast vid Vasa centralsjukhus. Gällande övriga platser föreslås att inga platser
ska finnas norr om Jakobstad. Kronoby påpekar att man idag har en fungerande avdelning
med 13 platser (möjlighet till 18 platser) och att det vore vanvettigt att montera ner den när
platsbehovet samtidigt är större än idag. Därför anser och kräver Kronoby att dessa platser
bör hållas kvar. Dessutom fungerar den också som avlastning och för intervallvård vilket
också är viktigt lokalt. Den regionala balansen i förslaget är också i övrigt märklig. Det är vik-
tigt att hemsjukvården (s. 70) utvecklas i hela landskapet och att det också utvecklas möjlig-
heter att få exempelvis antibiotika intravenöst vid effektiverade serviceboenden så att onödi-
ga sjukhusvistelser undviks. Gällande service som förverkligas på mer omfattande verksam-
hetsområden (s. 71) ser Kronoby det som självklart att kommunen är ett av de områdena.
Bra är om bäddplatserna styrs via ett gemensamt realtidsprogram (ss. 71 och 73). Det bör
också fungera över landskapsgränserna och fungerande IT-system bör genast börja förbere-
das. Förslaget om att alla bäddavdelningar administrativt skulle uppgå i samma område re-
dan 2018 (s. 72) är svårt administrativt och med tanke på att verksamheten i övrigt integre-
rats inom olika områden känns det ologiskt. För Kronobys del är det i det närmaste omöjligt
med tanke på att resten av social- och hälsovården sköts via Soite.

Arbetsgrupp 7 Mentalvård och missbrukarvård
Under beskrivning av nuläget (s. 74) kunde konstateras att Kronoby under lång tid har an-
vänt sig av mentalvårds- och missbrukartjänster i Karleby såväl som i Jakobstad. Kronobys
vårdkedjor går i riktning mot Karleby i och med Kronobys vårdsamarbete med först Karleby
stad och sedan Soite. Denna riktning för vårdkedjorna bör tryggas också när landskapet Ös-
terbotten tar över servicen för Kronobys del. Gällande förslagen på vad som ska finnas vid
varje sote-station (s. 82) skulle det vara viktigt att komplettera med en psykisk skötare som
inte bara är utlokaliserad eller som i så fall är regelbundet utlokaliserad för att trygga verkliga
lokala lågtröskeltjänster.

Arbetsgrupp 8 Handikappservice
En gemensam förmedlingscentral för färdtjänstresor är bra (s. 89), men det är viktigt att se till
att den språkliga servicen verkligen fungerar om en dylik inrättas.

Arbetsgrupp 9 Utbildning, forskning och utveckling
Regionala utbildningsdagar inom olika områden föreslås (s. 98) och det skulle vara mycket
viktigt att dylika och andra nätverksträffar regelbundet ordnas så att man kan utbyta erfaren-
heter.

Arbetsgrupp 10 Funktionsförmåga och rehabilitering
Arbetsgruppen lyfter upp utnyttjande av digitala tjänster och teknologi (s. 107) vilket är myck-
et viktigt och något man med fördel kunde jobba aktivt med redan nu. Viktigt gällande områ-
det överlag är att också använda sig av samarbete med tredje sektorn. I tabell tre (s. 108)
konstateras att samarbetet med kommunerna är viktigt vid främjande av hälsa och välmåen-
de och det är oerhört viktigt att det samarbetet börjar löpa bra i och med att både kommuner
och landskap har allt att vinna på det. MI kunde också lyftas in bland exemplen i tabellen.
Kronoby påpekar att mödra- och barnrådgivning också i framtiden är en viktig lokal service
(jmf. tabell s. 109) samt att fysio- och ergoterapi bör erbjudas i hemmen. Arbetsgruppen fö-
reslår att 3-4 närsjukhus i framtiden står för den geriatriska rehabiliteringen (s. 114), men
Kronoby påpekar att denna service är viktig också mera lokalt än så och att dylika avdel-
ningar också har en viktig roll inom intervall- och avlastningsvård. Finns de för långt borta är
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risken större att de blir oanvända vilket på lång sikt kan leda till sämre resultat. Lokal rehabili-
tering är något som bör prioriteras i landskapet.

Arbetsgrupp 11 Stödservice
Det skulle vara bra att sjukhusapoteken också kunde distribuera läkemedel exempelvis till de
effektiverade serviceboendena så att behandling, ex intravenös antibiotika, kunde ske där.
Om det inte är möjligt direkt bör det ske via hemsjukhusen (jmf s. 117).

Förändringsledarnas sammandrag
Mycket av slutsatserna är föråldrade i och med grundlagsutskottets utlåtande och dessa
kommenteras inte. I övrigt konstateras att förändringsledarna föreslår att alla arbetsgrupper
fortsätter sitt arbete och som ovan konstaterats är det viktigt att alla områden, inklusive Kro-
noby, i så fall är med i alla arbetsgrupper. Förändringsledarna konstaterar att personer som
behöver mycket service inte kan bo utspritt utan bör placeras i byacentrum samt att det krä-
ver ordentliga incitament för att nå en dylik struktur. Kronoby konstaterar att en viss koncen-
trering är bra, men att den inte kan utsträckas endast till kommuncentren och att en föränd-
ring måste ske över längre tid annars står kommunerna inför en avsevärd fastighetsrisk.

Förändringsledarna påpekar att det finns orsak att frångå nuvarande regionala fördelning och
övergå till andra faktorer samt att man i norr kan beakta närheten till Mellersta Österbotten.
Man inte bara kan utan bör beakta närheten till Mellersta Österbotten i det fortsatta arbetet
och hitta välfungerande samarbete över landskapsgränserna. I och med klientens valfrihet
och till följd av korta geografiska avstånd och en god kvalitet är det en realitet att klienten
väljer Mellersta Österbottens centralsjukhus i många fall, exempelvis vid förlossningar, och
det inte bara i Kronoby. Detta är något som bör ses på i positiv andemening. Kronoby har
redan tidigare framfört önskemål om följande tillägg i punkt 3.3.8. ”Kronobys situation beak-
tas i den fortsatta beredningen och Österbotten vill nå ett samarbetsavtal med Mellersta Ös-
terbotten i de frågor som förutsätter samarbete och arbetsfördelning gällande Kronoby och
andra kommuner”.

Kronoby kräver att samarbete inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet också i
fortsättningen sker i samarbete med Mellersta Österbotten. Kronoby konstaterar också att
det är viktigt att ICT (s. 137) fås att fungera i realtid och också över producent- och land-
skapsgränser (i förhållande till privata aktörer och tredje sektorn samt över landskaps- och
ERVA-områdesgränser).

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner ovanstående utlåtande om Slutrapporten för arbetsgrupperna
för social- och hälsovården i Österbotten.

Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände ovanstående utlåtande om Slutrapporten för arbetsgrup-
perna för social- och hälsovården i Österbotten.

Paragrafen justerades omedelbart.
__________
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Dnr: KST 145/2017

48 §. AVGIFTER Avgifter för undantagslov i enlighet med markanvändnings- och bygglagen

Förvaltningschefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga §31 besluter kommunstyrelsen om undantagslov i en-
lighet med markanvändnings- och bygglagen, vilket är nytt från och med i år. Tidigare har
NTM-centralen beviljat undantagsloven och enligt uppgift uppburit 500 € för servicen. Kom-
munstyrelsen besluter enligt §88 förvaltningsstadgan om avgiftsgrunden och beloppen men
kan delegera beslutanderätt som gäller avgifter till en underställd myndighet.

Avgifterna för undantagsloven varierar mellan kommunerna men kan vara högst den kostnad
som åtgår för producerandet av tjänsten. Vissa kommuner har dessutom beslutit om ett re-
ducerat pris i de fall undantagslovet inte beviljas. Största delen av kostnaderna uppkommer
inom planläggningen men det krävs arbetsinsatser även från byggnadsinspektionsavdel-
ningen och administrationen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Avgiften för beviljat undantagslov bestäms till 400 € och för avslag 200 €.

Tekniska och miljönämnden uppmanas uppdatera inom år 2017, sina "Kronoby kommuns
avgifter för inspektions- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra
myndighetsuppgifter" och i samband med detta införa även avgiften för undantagslov i
enlighet med markanvändnings- och bygglagen (som kommunstyrelsen besluter om), i
enlighet med beslutet i denna paragraf.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________
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Dnr: KST 136/2017

49 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande; räddningsverkets
budget år 2018 och ekonomiplan 2019-2020

Tekn. och miljönämnden 16.8.2017

Karleby stad har sänt det gemensamma räddningsverkets budgetförslag till kommunerna för
utlåtande. Budgetförslaget har behandlats i den gemensamma räddningsnämnden 31.5.
2017.
Kommunernas utlåtande inbegärs senast den 15.8.2017. Utlåtande begärs dels angående
budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019-2020 samt för investeringar 2018 och ekonomiplan
2019-2020 för dessa.

Som utgångspunkt för uppgörande av budgeten har månadslönerna beräknats enligt nivån i
mars 2017, månadslönerna har inte höjts. En eventuell ändring av semesterpenningen har
inte beaktats i denna första behandling. De lönebaserade pensionsavgifterna har budgete-
rats enligt 16,5 % och socialavgifterna enligt 5,5 %. För andra utgifter har inte reserverats
några inflationsjusteringar utan följer 2017 års budget.
Sammanställning av driftsbudgetförslag fogas som Bilaga 1/49 § av 21.8.2017. Kronobys
totala betalningsandel skulle vara 568 303 € vilket skulle utgöra en minskning från årets bud-
get med 0,3 %. Utöver detta kommer interna hyror och pensionsavgifter som för 2017 totalt
var 64 775 €. Ramarna för 2018 är på 634 522 €.

Förslag till investeringar framgår av Bilaga 2/49 § av 21.8.2017. För 2018 föreslår räddnings-
väsendet ITC investeringar för 15 000 € samt för övrig basutrustning för 20 000 € samt en
släckningsbil KP 311 för 240 000 € . För år 2019 föreslås ett byte av manskapsbil KP 317
och KP 327, netto 7 000 € vardera samt servicebil KP 329, netto 6 000 € och en släcknings-
bil KP 331 på 240.000 € . För år 2020 föreslås byta en granskningsbil KP 031, netto 6 000 €
samt manskapsbil KP 337, netto 7 000 €.

Kommunstyrelsen behandlar kommunens utlåtande den 21.8 utgående från nämndens för-
slag.

TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG:

Tekniska och miljönämnden omfattar räddningsväsendets driftsbudgetförslag för 2018 samt
för ekonomiplanen 2019 och 2020 som grundar sig på 2017 års nivå och håller sig inom
ramarna för 2018.

Tekniska och miljönämnden föreslår att anskaffningarna av släckningsbilarna för 2018 och
2019 framflyttas tills landskapsreformen blivit klar men för övriga anskaffningar kan invester-
ingsförslaget godkännas enligt Bilaga 2/49 § av 21.8.2017.

BESLUT:

Förslaget godkändes enhälligt enligt tekniska chefens förslag.
__________
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Ordförande redogjorde för innehållet i paragrafen varefter hon anmälde jäv och avlägsnade
sig.
Vid behandlingen fungerade viceordförande Göran Strandvall som ordförande
__________

Kst 21.8.2017

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner tekniska och miljönämndens förslag som sitt eget.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med tekniska och miljönämndens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
__________
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Dnr: KST 144/2017

50 §. TRAFIK Uppsägning av avtal om stickspåret vid järnvägsstationsområdet i Kronoby

Planläggaren:

Kommunen byggde i början av 1970-talet ett järnvägsstickspår på östra sidan av stationsom-
rådet i Kronoby centrum. Ett avtal uppgjordes om byggandet och underhållet av stickspåret,
som är ca 430m långt, med järnvägsstyrelsen. Stickspåret var ämnat för företaget Finnarks
verksamhet inom båtbyggarbranschen.
Trafikverket samt Trafi har kontaktat kommunen om järnvägsspåret och kräver att kommu-
nen söker ett trafiksäkerhetstillstånd för att kunna ha en framtida verksamhet på stickspåret.
I dagens läge är spåret i sporadisk användning. Påras Ab har inte använt spåret under de
senaste fem åren och det har varit mest i skogsbolagens användning. Påras Ab har inga
framtida användningsplaner för stickspåret.

Stickspåret är helt på banverkets markområde (endast 10m av banans ända är på kommu-
nens område) och kommunen har inte varit inblandad i skötseln eller fått några inkomster
från verksamheten. Stickspåret kan eventuellt ha en betydelse i framtiden.

Tekniska avdelningen har granskat spåret och anser att syllarna på den sista delen av spåret
snart bör bytas ut.

Ifall kommunen skall ha kvar spåret i sin ägo, blir det kostsamt i längden med alla behövliga
tillstånd och säkerhetsarrangemang. Kommunen behöver också ha en ansvarsförsäkring ifall
något händer på stickspåret.
Ett dubbelspår är under planering genom Kronoby och är något som kommunen varmt
understöder. Ifall det förverkligas kunde man diskutera med Trafikverket om stickspårets
framtid men då i Trafikverkets regi.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Eftersom kommunen samt de närliggande företagen på området inte längre har någon direkt
nytta av stickspåret vid järnvägsstationsområdet i Kronoby, säger kommunen upp avtalet och
överlåter stickspåret utan ersättning åt Trafikverket.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 147/2017

51 §. MILJÖFRÅGOR Utlåtande till miljöministeriet om riksomfattande avfallsplan till år 2023

Tf. kommundirektören

Miljöministeriet begär den 13.6.2017 om utlåtande över ”Från återvinning till cirkulär ekonomi
– riksomfattande avfallsplan fram till år 2023, vilken är en sådan strategisk plan med riksom-
fattande mål och åtgärder för avfallshantering och förebyggandet av uppkomsten av avfall
som förutsätts enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG). Planen innehåller både en avfalls-
hanteringsplan och en plan för förebyggandet av uppkomsten av avfall och geografiskt täcker
den hela Finland med undantag för Åland. Planen ställer upp mål för avfallshanteringen och
för förebyggandet av uppkomsten av avfall. Planen lägger även fram åtgärder för att nå må-
len och vilka instanser som ansvarar för att vidta åtgärderna.

Miljöministeriet har ansvarat för avfallsplaneringen och Finlands miljöcentral har haft hand
om den praktiska bearbetningen av planen. Dessutom har ett antal andra grupper deltagit i
arbetet. En riksomfattande avfallsplan ska göras upp med sex års mellanrum och fyra priori-
terade områden har valts i denna plan; byggavfall, biologiskt nedbrytbart avfall, elektriskt och
elektroniskt avfall och kommunalt avfall. Förebyggandet av uppkomsten av avfall och främ-
jandet av återvinning är de största utmaningarna. Planen omfattar också en målbild fram till
år 2030, behovet av avfallshanteringskapacitet och grunderna för placeringen av kapacite-
ten, målen och åtgärderna för minskning av avfallsmängderna samt utveckling av avfallshan-
teringen, de viktigaste effekterna och hur man ordnar uppföljningen av planen.

När statsrådet godkänner den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2023 så är den bin-
dande för statsförvaltningen. För andra aktörer är den en rekommendation.

Remisstiden löper ut den 20 augusti 2017. Kronoby kommun har begärt och också fått för-
längning för att ge sitt utlåtande. Utlåtanden lämnas in genom att svara på den begäran om
utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandena behandlas under hösten och i
den mån det är möjligt tar man utlåtandena i beaktande när planen färdigställs. Behandling-
en av avfallsdirektiven i EU kan orsaka ändringar i de framlagda målen och ändra handlägg-
ningstiden. En färdig plan godkänns av statsrådet hösten 2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner Bilaga 1/51 § av 21.8.2017 som sitt utlåtande om Från återvin-
ning till cirkulär ekonomi - riksomfattande avfallsplan fram till år 2023.

Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
__________
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Dnr: KST 15/2017

52 §. INITIATIV Flygfältets framtid och samarbete över gränser

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ angående flygfältets framtid och samarbete över
gränser på styrelsemötet 23.1.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade initiativet för kännedom och överstyrde det till allmänna av-
delningen för beredning.
__________

Kst 21.8.2017

Tf. kommundirektören:

Hagström ville i korthet att Kronoby skulle ta initiativ till att sammankalla kommunerna för att
diskutera hur regionen kan lobba för att få konkurrenskraftiga tidtabeller och flygturer till stor-
städer i Finland och Norden. Målsättningen skulle vara ett livskraftigt flygfält som betjänar
regionen.

Kronoby kommuns fullmäktige beslöt enhälligt på sitt möte 13.10.2016 att bevilja ett
tilläggsanslag i investeringsbudgeten för att delta i nyemissionen i Kronoby Flyghangar Fas-
tighets Ab. Sedermera har bolagets verksamhet utvecklats också i riktning mot intressebe-
vakning och regionutveckling. Bolaget grundades 2005 för att äga och förvalta en flyghangar
vid Karleby-Jakobstads flygplats. Bolaget ägs av Karleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och
Kronoby.

I kontakt med såväl Kronobys egna exporterande företagare som mera generellt i regionen
nämns goda förbindelser som en av de absolut viktigaste förutsättningarna för verksamhe-
ten. Goda kommunikationer överlag och goda flygförbindelser i synnerhet är av avgörande
betydelse för hur näringslivet och regionen ska fortsätta utvecklas. Trenden är god i och med
att flygtrafiken från Karleby-Jakobstads flygplats under 2015 ökade med 42 % vilket var mest
i landet. Det totala antalet passagerare uppgick till 88 039. Samtidigt vet vi att flygbranschen
har utmaningar framför sig och upprätthållande och utveckling av flera flygtrafiklinjer till olika
hubbar kräver ett ständigt, målmedvetet arbete.

Styrelsen för Kronoby Flyghangar Fastighets Ab har under hösten 2016 tagit fram en strate-
giplan för verksamheten. I den ingår visioner och mål för utvecklingen av verksamheten, vil-
ket konkretiserars bland annat i mål för utvecklingen av linje-, charter- och taxiflygtrafiken så
att passagerarantalet uppgår till 150 000 inom fem år, utvecklande av faciliteterna och af-
färsverksamhet i anknytning till flygplatsen samt förstärkandet av varumärket och informa-
tionsflödet.

En konkret verksamhetsplan ingår som en del av strategin. Den upptar tre stora mål för slutet
av 2016 och början av 2017. Det första är att genomföra en nyemission för att trygga verk-
samhetsförutsättningarna och utvecklingen av bolaget. Det andra är att anställa en VD som
på heltid börjar jobba med det tredje målet, dvs att genomföra strategin och på så sätt ut-
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veckla Karleby-Jakobstad till Finlands smidigaste flygplats och bolaget till en trovärdig och
pålitlig aktör i flygbranschen.

Den planerade nyemissionen uppgår till 400 000 euro. Kronobys andel preciserades under
hösten till 31 837 euro med utgångspunkt i att de nuvarande ägoförhållandena bibehålls.
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt på sitt möte 28.11.2016 att delta i nyemissionen enligt
detta.

Under våren har nyemissionen verkställts. Styrelsen för Kronoby Flyghangar Fastighets Ab
har också den 6:e april uppvaktat minister Mika Lintilä, kanslichef vid kommunikationsmini-
steriet Harri Pursiainen och trafikråd Lassi Hilska angående flygplatsen och dess framtid. Det
här är givetvis led i att stärka intressebevakningen och utvecklandet av flygtrafiken på Karle-
by-Jakobstads flygplats. I det arbetet deltar också många andra aktörer, såsom riksdagsle-
damöterna, handelskammare, företagen, landskapsförbunden, kommunerna etc.

För att förverkliga flygtrafikstrategin har styrelsen också aktivt sökt efter en heltidsanställd
resurs. Det arbetet ledde fram till att Stig-Göran Forsman anställdes som flygtrafikutvecklare
på Karleby-Jakobstad flygfält för perioden 1.8-31.12.2017. Hans uppgift är att informera olika
intressent- och användargrupper om flygfältets tjänster, att öka antalet charteravgångar från
vårt flygfält och att öka flygfältets synlighet i upptagningsområdet. Syftet är att lägga grunden
för en tillväxt i antalet affärs- och fritidsresenärer. Den satsningen har gjorts för att säkerställa
att näringslivet och fritidsresenärerna har goda avgångar till de viktigaste marknaderna och
de intressantaste destinationerna. Många andra regionar med flygfält har flygtrafikutvecklare
och också vår region behöver hålla sig framme och göra ett aktivt utvecklingsarbete i samar-
bete med flygbolagen och flygfältets upprätthållare. Forsman kommer att jobba med att för-
verkliga fler bitar av flygtrafikstrategin. I det arbetet stöder styrelsen och givetvis också när-
liggande kommuner honom.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att Karleby-Jakobstads flygplats är viktig för såväl Kronoby
som resten av regionen och att arbetet med att stärka flygplatsen ständigt pågår samt kon-
staterar att initiativet är besvarat med denna utredning.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 137/2017

53 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ om öppna styrelsemöten

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ om att styrelsemöten bör vara öppna möten från
och med september 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknar initiativet för kännedom och skickar det för behandling till all-
männa avdelningen.
__________

Kst 21.8.2017

Förvaltningschefen:

Styrelsemötena var öppna för allmänheten 31.10.2011 till 21.3.2013 efter ett initiativ av Mari-
na Furubacka 3.10.2011 § 225, vilket styrelsen omfattade efter omröstning 17.10.2011 §
240. Därefter var 22 möten öppna och lockade sammanlagt 66 åhörare, varav 25 represen-
terade pressen. Detta ger ett medeltal om 3 åhörare, 1,1 journalister och 1,9 annan publik.
Styrelsen gav även sina åsikter och sammanfattade erfarenheter av öppna styrelsemöten
som vägkost åt kommande styrelser.
Erfarenheterna från senaste försök med öppna styrelsemöten visade inte, att kommuninvå-
narnas intresse för politik skulle ha ökat. Däremot upplevdes bl.a. att risken för populism ökar
och att styrelsearbetet ger en dålig bild utåt, när åhörarna hört fräna diskussioner.

Elisabeth Hagström kom även i november 2013 in med ett initiativ om öppna styrelsemöten:
"Kommunstyrelsemedlem Elisabeth Hagström har 4.11.2013 inkommit med ett initiativ om att styrel-
sens möten skall vara öppna och offentliga.
Nu sittande kommunstyrelse beslöt enhälligt på sitt första möte 21.1.2013 § 48 att styrelsens möten
inte är offentliga.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen konstaterar att den enhälligt fattat beslut om att styrelsemöten inte är offentliga.
Elisabeth Hagström vidhöll sitt förslag att styrelsens möten skall vara öppna och offentliga. Förslaget
understöddes av Mikaela Dahlbacka.
Företogs omröstning. Rösterna föll 7 för kommundirektörens förslag och 2 för Elisabeth Hagströms
förslag. För kommundirektörens förslag röstade Liane Byggmästar, Sixten Dalvik, Seppo Filppula,
Susanne Hongell, Bertel Riippa, Bengt-Johan Skullbacka och Bernt Storbacka. För Elisabeth Hag-
ströms förslag röstade Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att omfatta kommundirektörens förslag, att styrelsemöten inte är offentliga."

Kommunförvaltningens grundprinciper är öppenhet och offentlighet. Enligt kommunens in-
formationsstrategi eftersträvar Kronoby kommun en öppen och aktiv kommunikation både
internt och externt. Därför informeras kommuninvånarna om kommunstyrelsens arbete ge-
nom information via pressen och egna webbsidor. Enligt kommunallagens 101 § är andra
organs än fullmäktiges sammanträden offentliga endast om organet så beslutar och det vid
sammanträdet inte behandlas ärenden eller handlingar som är sekretessbelagda enligt lag.
Praxis i kommunerna är inte att ha öppna styrelsemöten. För ett välfungerande styrelsearbe-
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te är det viktigt att kunna föra en förtroendefull diskussion i styrelsen i förväg. Öppna möten
möjliggör inte denna diskussion.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att dess sammanträden inte är offentliga .

Under diskussionen föreslår Elisabeth Hagström att styrelsemötena hålls som öppna möten.
Förslaget fick inget understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 151/2017

54 §. FÖRVALTNING Undertecknande av handlingar

Förvaltningschefen:

Ett organs protokollsutdrag undertecknas enligt förvaltningsstadgans § 172 av protokollföra-
ren eller någon annan person som organet förordnar. I praktiken har detta inneburit förvalt-
ningschefen. För att underlätta och effektivera arbetsfördelningen kunde rätten att under-
teckna protokollsutdrag förordnas även avdelningssekreteraren och kanslisekreteraren.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen förordnar förutom förvaltningschefen även avdelningssekreteraren och
kanslisekreteraren att underteckna protokollsutdrag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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55 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Optima, samkommunstyrelsen, 18.5.2017
- Arbetsplatsmöte 5, Nedervetil servicecenter, 19.5.2017
- Räddningsnämnden, Karleby stad, 31.5.2017
- Kårkulla samkommun, fullmäktige, 14.6.2017
- Arbetsplatsmöte 39, Skolcentrum, 14.6.2017
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 15.6.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 19.6.2017
- Soite, styrelsen, 19.6.2017
- Optima, samkommunstyrelsen, 20.6.2017
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 26.6.2017
- Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag, 28.6.2017

b) FAB Kronoby flyghangar har beslutat anställa Stig-Göran Forsman som ny flygtrafikut-
vecklare på Karleby-Jakobstad flygfält för perioden 1.8-31.12.2017

c) Justitieministeriet meddelar att första landskapsvalet inte ska ordnas samtidigt som presi-
dentvalet. Det ordnas istället som ett separat val den 28 oktober 2018.

d) Tiden för kungörelse av kommunfullmäktiges beslut gällande detaljplanen för Terjärv cent-
rum har gått ut och inte föranlett några besvär. Det innebär därmed att den har vunnit laga
kraft.

e) Utredning över boenden för personer med psykiska problem i Karleby och Kronoby.

f) Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Beviljande av tillstånd för Herrfors Nät
- Verkko Oy Ab att bygga två rör med kablar under Kronoby å i Kronoby kommun m.m.

g) Förändringsledare Marina Kinnunen, kvalitetschef Mari Plukka och utvecklingschef Kalle
Ylinampa på besök i kommunen den 10.8.2017.

h) Viexpos nya vd Marja-Riitta Vest på besök i kommunen 17.8.2017.

i) Riksdagsledamot Joakim Strand besöker kommunen 22.8.2017

j) Karlebys stads medlemmar i Karleby-Kronoby samarbetskommitté 2017-2019:
medlem: ersättare:
Reino Herlevi Tapio Pajunpää
Raimo Hentelä Sirpa Orjala
Marlén Timonen Hanna Cygnel
Timo Sillanpää Janne Jukkola

k) Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk: Positivt beslut om använ-
dande av fyrverkeriprodukter under Venetsiaden.
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l) Tapani Myllymäki meddelade att Kronoby har två invalda representanter i Mellersta Öster-
bottens förbund samt tre ersättare, eftersom Anders Forsberg valts till ersättare för en av
Karlebys representanter. I övrigt valdes Tuula Lassas med Inger Wistbacka som ersättare
och Tapani Myllymäki med Ulla-Maria Åstrand som ersättare.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade delgivningsärendena för kännedom.
__________
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56 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ing övriga ärenden fanns att behandla.
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 35-39, 47, 49 och 51-56

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: 40-46, 48 och 50

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: 40-46, 48 och 50

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.



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
21.8.2017

Sida
2/85

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

29.8.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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.


