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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 31 januari 2017
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndag 23 januari 2017, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
4 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
5 §. BUDGET 2016 Bokföringsrapport 1.1 - 30.11.2016
6 §. BUDGET 2017 Verkställighetsdirektiv
7 §. PLANER Revidering och utvidgning av detaljplan för Terjärv

centrum, planeförslag sätts till påseende.
8 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för renovering Ådalens skola ;

gymnasiet
9 §. VATTEN OCH AVLOPP Förslag till nya verksamhetsområden för vatten-

tjänstverken i kommunen
10 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan
11 §. NÄMNDER Val av ledamot till uppbådet 2017
12 §. FÖRTROENDEVALDA Uppsägning av förtroendeuppdrag; Christel

Ainasoja
13 §. FÖRTROENDEVALDA Uppsägning av förtroendeuppdrag; Inger Björk
14 §. FÖRTROENDEVALDA Uppsägning av förtroendeuppdrag; Johanna

Widjeskog
15 §. FÖRVALTNING Val av medlem till styrelsen för ViRum
16 §. MOTION Kristdemokraternas motion; åtgärda problem med bristen

på svenskspråkiga bäddavdelningsplatser
17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
18 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ om flygfältets framtid och

samarbete över gränser
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 18.1.2017 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
__________
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2 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Mikaela Dahlbacka och Anders Forsberg att justera protokollet ons-
dagen den 25 januari 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utse Mikaela Dahlbacka och Elisabeth Hagström
att justera protokollet.
___________
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3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

T.f. kommundirektören aviserade att det kommer en ny föredragning gällande 9 § samt kom-
pletteringar åtminstone i 8 § och 18 §.

T.f kommundirektören förklarade därtill varför Soites representanter inte fanns med vid sty-
relsemötet, vilket var fullmäktiges önskan vid sammanträdet 8.12.2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
_____________
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4 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Förvaltningschefen:

Enligt 51 § 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:
- miljönämnden 13.12.2016
- tekniska nämnden 14.12.2016

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 1/2017

5 §. BUDGET 2016 Bokföringsrapport 1.1 - 30.11.2016

Ekonomichefen:
För perioden 1.1-30.11.2016 har rapport över kommunens resultaträkning och budgetjämfö-
relse uppgjorts. Resultatet för perioden är -185 700 € och därmed drygt 211 000 € sämre än
budgeterat. Verksamhetsintäkterna har fortsatt flyta in även om avgiftsintäkterna ligger under
budget. Till byggnadsnämnden har inkommit 24 000 € mindre än budgeterat i avgifter för
byggnadstillsyn och –inspektion i och med att färre byggnadslovsansökningar inkommit.
Dagvårdsavgifterna ligger också 50 000 € under budget bland annat till följd av färre barn i
dagvård i Kronoby kommundel. Största delen av kommunens egna verksamhetskostnader
har dock budgetunderskridningar, vilket är positivt. Kommunalskatten har influtit 450 000 €
mindre än budgeten, men samfundsskatten och statsandelarnas utveckling mot slutet av året
har varit positiv.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 4/2017

6 §. BUDGET 2017 Verkställighetsdirektiv

Ekonomichefen:

Kommunfullmäktige godkände 8.12.2016 § 65 budgeten för år 2017. Kommunstyrelsen bör
förse den med verkställighetsdirektiv samt sända den till nämnderna och tjänsteinnehavar-
na/arbetstagarna, som skall följa den. Som Bilaga 1/6 § av 23.1.2017 finns förslag till verk-
ställighetsdirektiv.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner verkställighetsdirektiven för budgeten 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 8/2017

7 §. PLANER Revidering och utvidgning av detaljplan för Terjärv centrum, planeförslag
sätts till påseende.

Planläggaren:

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

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

Planen justerades till vissa delar och därefter begärdes utlåtanden av myndigheterna samt
nämnderna. Utlåtandena från myndigheterna och nämnderna behandlades i tekniska nämn-
den 17.8.2016. Bemötandena från myndigheterna framgår av Bilaga 1/7 § av 23.1.2017.

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

Senare har inkommit tre kompletteringar: Kommunens 2 tomter vid Sandkulla görs enligt
önskemål av rågrannar om till en större tomt och tilläggsområde till en befintlig tomt. Vid Ve-
kavägen önskar fastighetsägaren bygga ett radhus med tre lägenheter på en tomt där man
förut planerat ett parhus. Grannarna har här hörts om projektet. Den gamla slöjdskolans be-
teckning bör ändras om från en skolbeteckning (Y) till en AL-beteckning. Alla ändringar för-
ordas och framgår av Bilaga 2/7 § av 23.1.2017.

(Planekartan + planebeteckningar och beskrivningen skickas med e-post åt ledamöterna)

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

Kommunstyrelsen föreslår att två byggnader vid Lyttsbacka inritas med skyddsbeteckning
enligt Österbottens museums påpekande.

Kommunstyrelsen godkänner de rättelser till planen som framgår av bilaga Bilaga 2/7 § av
23.1.2017.
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Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndigheterna har
på nytt möjlighet att ge utlåtande om den justerade planen.

Kommunstyrelsen tog del av planeförslaget och diskuterade ärendet men framförde inga nya
synpunkter.

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslog att två byggnader vid Lyttsbacka inritas med skyddsbe-
teckning enligt Österbottens museums påpekande.

Kommunstyrelsen godkände de rättelser till planen som framgår av bilaga Bilaga 2/7 §
av 23.1.2017.

Ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar. Myndigheterna har på nytt möj-
lighet att ge utlåtande om den justerade planen.
_________
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Dnr: KST 151/2016

8 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för renovering Ådalens skola ; gymnasiet

Tekn.chefen:

I årets investeringsbudget finns ett anslag på 680 000 € för den fortsatta renoveringen av
Ådalens skola. För högstadiets del fortsätter de tidigare entreprenörerna men för gymnasiet
del har inbegärts nya anbud.

Projektet har utannonserats på Hilma enligt s.k. begränsat anbudsförfarande från och med
den 16.12.2016. Handlingarna skickades ut till de som meddelat om intresse. Sista inläm-
ningsdagen för anbuden är torsdagen den 19.1.2017 kl. 16.00. Visning av fastigheten har
gjorts för de intresserade entreprenörerna enligt överrenskommelse.

Startdatum för renoveringen är den 23.2.2017 och projektet skall vara klart för slutsyn den
31.7 .2017.

Intresset för att offerera har varit relativt stort. Handlingar har skickats ut till 9 byggnadsent-
reprenörer, till 7 entreprenörer för el och VVS samt 6 entreprenörer för ventilation.

Offerterna öppnas och protokollförs fredagen den 20.1 kl 9.00. Öppningsprotokollet och an-
budshandlingarna finns till påseende vid mötet.

På basen av erhållna offerter föreslås att de förmånligaste anbuden väljs och att kontrakt
uppgörs efter att handlingarna genomgåtts med entreprenörerna och besvärstiden utgått.
Preliminärt startdatum för projektet är den 23.2.2017

Förmånligaste offerten för gymnasiets renovering enligt erhållna anbud
Byggnadsentreprenör Byggnads Ab Nynäs 247 200 € +17 400 €* 264 600 €

(* värmebehandling av golv)
VVS-entreprenör FVM Service 31 218 €
El-entreprenör Ab Acu-Elektro Oy 57 750 €
Ventilationsentreprenör Ab G. Koskela Oy 46 580 €
Automatik Schneider Electric (kompletteringsoffert) 6 497 €

Totalt 406 645 €

T.F. KD:S FÖRSLAG

Val av entreprenörer för renoveringen av Ådalens skola; gymnasiet, görs utgående från de
förmånligaste alternativen.

Kontrakt uppgörs efter att handlingarna genomgåtts med entreprenörerna och besvärstiden
utgått.

Preliminärt startdatum för projektet är den 23.2.2017.

BESLUT:



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
23.01.2017

Sida
1/12

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

31.1.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Kommunstyrelsen valde Byggnads Ab Nynäs till byggnadsentreprenör, FVM Service
till VVS-entreprenör, Ab Acu-Elektro Oy till el-entreprenör, Ab G. Koskela till ventila-
tionsentreprenör och Schneider Electric för automatiken.

Kontrakt uppgörs efter att handlingarna genomgåtts med entreprenörerna och be-
svärstiden utgått.

Preliminärt startdatum för projektet är den 23.2.2017.
_________
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Dnr: KST 7/2016

9 §. VATTEN OCH AVLOPP Förslag till nya verksamhetsområden för vattentjänst-
verken i kommunen

Miljönämnden 13.12.2016
Enligt lagen om vattentjänster (119/2001) ska kommunen utveckla vattentjänsterna inom sitt område
samt godkänna verksamhetsområden och vid behov ändra dem. Verksamhetsområdena ska omfatta
de områden där det på grund av den faktiska eller den planerade samhällsutvecklingen är behövligt
att ansluta fastigheterna till vattentjänstverkets vattenledning eller spillvattenavlopp. Ett verksamhets-
område ska vara sådant att vattentjänstverket klarar av att på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt
sköta de vattentjänster som det ansvarar för, och de avgifter som tas ut för att täcka kostnaderna för
vattentjänsterna blir skäliga och rättvisa. Fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde
ska anslutas till verkets vattenledning och spillvattenavlopp. En fastighet utanför en tätort kan på vissa
grunder få befrielse från anslutningsskyldigheten.

I Kronoby kommuns utvecklingsplan för vattentjänster, som godkändes i fullmäktige 2014, konstatera-
des att vattenverkens verksamhetsområden ska ses över så att de motsvarar den nuvarande situatio-
nen. Den senaste uppdateringen av verksamhetsområdena gjordes 2001.

Kommunstyrelsen tillsatte i 10 § 18.1.2016 en arbetsgrupp för att granska kommunens verksamhets-
områden gällande vatten och avlopp. Till arbetsgruppen utsågs Kimmo Bodbacka (ordf.), Karin Björk-
gård (sekr.), Hans Sandström, Tage Torrkulla, Susanne Hongell och Sixten Dalvik. Arbetsgruppen har
sammanträtt 3 gånger och har under arbetets gång bett vattentjänstverken ge förslag till ändringar.
Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Terjärv Vatten och Avlopp Ab sköter både vattenförsörjning och
avloppsvattenhantering, medan Nedervetil Vattenandelslag, Andelslaget Söderby Vatten, Brännkärr-
Backända Vattenandelslag, Djytihaga Vatten, Tarvos Vatten och Rönnbacka Vatten distribuerar hus-
hållsvatten. Utgående från vattentjänstverkens åsikter har ett förslag till nya verksamhetsområden för
vatten och avlopp utarbetats. Förslaget, som omfattar kartor över verksamhetsområdena, har över-
lämnats till kommunstyrelsen 26.10.2016. Utlåtanden inbegärs av tillsynsmyndigheterna (NTM-
centralen, den kommunala hälsoskyddsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten)
och övriga som berörs av ärendet. Förslaget ska också hållas till påseende så att ägarna till och inne-
havarna av fastigheter i området ges tillfälle att bli hörda, i enlighet med 8 § lagen om vattentjänster.

Verksamhetsområdena, tätorterna inom dem och de områden som omfattas av vattenledningsnätet
respektive spillvattennätet ska enligt lagen om vattentjänster anges på kartor som ska vara allmänt
tillgängliga i ett datanät senast 31.12.2016.

I förslaget har nya huvudledningar och förbindelseledningar ritats in, bl.a. vattenledningen till Jolkka-
Saarukka i Nedervetil. Gällande avlopp har verksamhetsområdet utvidgats på områden där nätet re-
dan är utbyggt, t.ex. vid Bredbacka och Brinkas i Terjärv. Man har i övrigt varit återhållsam då det
gäller att utvidga verksamhetsområdena. Bl.a. på Fiskarholmen i Kronoby, vid Åbacka och Pelo i Ne-
dervetil samt vid Nabba och Granöby i Terjärv har områden för avloppsledningsnät strukits eller mins-
kats från utvecklingsplanen 2014. I Kronoby har även området för vattenförsörjning minskats.
Det nya kartmaterialet bifogas elektroniskt till föredragningslistan. Kartorna finns i pappersform till
påseende på sammanträdet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av förslaget till nya verksamhetsområden för vatten och avlopp och ger utlåtan-
de.
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Miljönämnden konstaterar att verksamhetsområdena begränsas till att gälla i huvudsak områden dit
ledningsnätet redan är utbyggt. Detta är en enkel lösning eftersom en förstoring av verksamhetsområ-
dena medför både skyldigheter och rättigheter för vattentjänstverk och fastighetsinnehavare. Det un-
derlättar för båda parter om verksamhetsområdet motsvarar den verkliga situationen. Miljönämnden
anser att vattentjänstverken ändå kontinuerligt bör arbeta för att utvidga verksamhetsområdena, i för-
sta hand för avlopp, och så småningom inkludera alla fastigheter som ligger strax intill befintligt led-
ningsnät. Vattentjänstverken bör också aktivt arbeta för att bygga ut avloppsledningsnätet till områden
där många fastigheter ligger nära varandra på ett överkomligt avstånd från befintligt nät. Åtminstone
de områden som räknas som tätort borde ingå i verksamhetsområdena. Vid utbyggnad bör vatten-
tjänstverken prioritera de områden där utvidgning medför den största nyttan, t.ex. strandområden.
Eftersom situationen hela tiden förändras borde verksamhetsområdena uppdateras oftare än hittills.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

__________

Kst 23.1.2016

Kommunstyrelsen tillsatte i 10 § 18.1.2016 en arbetsgrupp för att granska kommunens verk-
samhetsområden gällande vatten och avlopp. Utgående från vattentjänstverkens åsikter har
ett förslag till nya verksamhetsområden för vatten och avlopp utarbetats. Kommunstyrelsen
tar del av arbetsgruppens förslag till nya verksamhetsområden för vatten och avlopp samt
miljönämndens utlåtande.

Kartmaterial för verksamhetsområden för vatten och avlopp har skickats via e-post till styrel-
sens ledamöter och finns till påseende vid mötet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tar del av förslaget till nya verksamhetsområden för vattentjänstverken i
kommunen och ger synpunkter på den fortsatta beredningen.

Förslaget till verksamhetsområden för vatten och avlopp sätts till påseende i trettio dagar och
utlåtande inbegärs av NTM-centralen, Mellersta Österbottens miljöhälsovård och av vatten-
tjänstverken.

Arbetsgruppen bearbetar utkastet till verksamhetsområden utgående från utlåtandena.

Kommunstyrelsen tog del av förslaget och diskuterade ärendet. Inga nya synpunkter fram-
fördes.

BESLUT:

Förslaget till verksamhetsområden för vatten och avlopp sätts till påseende i trettio
dagar och utlåtande inbegärs av NTM-centralen, Mellersta Österbottens miljöhälso-
vård och av vattentjänstverken.

Arbetsgruppen bearbetar utkastet till verksamhetsområden utgående från utlåtande-
na.
__________
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Dnr: KST 81/2015

10 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan

T.f. kommundirektören:
Arbetet med att förnya kommunens förvaltningsstadga har pågått i drygt ett år. Förvaltningsstadgan
reviderades senast i december 2012 och trädde i kraft 1.1.2013. Ärendet behandlades i kommunsty-
relsen 17.8.2015 och har därefter varit till nämnderna för utlåtande. Under våren och den tidiga hösten
har arbetet med förnyandet av förvaltningsstadgan fortsatt bland tjänstemännen. Kommittén för att
balansera kommunens ekonomi har också behandlat förvaltningsstrukturen i sitt arbete och enhälligt
föreslagit att nämndstrukturen skulle ändras (kommunstyrelsen antecknade ärendet till kännedom på
sitt möte den 6.6.2016).

Den största orsaken till behovet av förnyelse är den nya kommunallagen och de krav den medför.
Kommunstyrelsen förde en remissdebatt om förslaget till förvaltningsstadga på sitt möte den
3.10.2016 och ordnade ett öppet hörande kring förvaltningsstadgan torsdagen den 6.10.2016 kl. 17 dit
fullmäktige-, styrelse-, och nämndmedlemmar särskilt inbjöds. Förslaget har därefter justerats.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå

att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsstadga.

Kommunstyrelsen förde en livlig diskussion och gav feed-back på förslaget till förvaltningsstadga.
Vissa förändringar fördes omedelbart in i förslaget. Kommunstyrelsen röstade i fyra ärenden:

Under behandlingen av 8 § föreslog Elisabeth Hagström att 1/3 av kommunstyrelsens ordinarie med-
lemmar väljs bland ordinarie fullmäktigemedlemmar. Mikaela Dahlbacka understödde förslaget. Ordfö-
randen konstaterade att det finns ett understött förslag och att omröstning genom namnupprop bör
företas. De som röstar på t.f. kommundirektörens förslag (=hälften) röstar ja och de som röstar på
Hagströms förslag (1/3) röstar nej. Rösterna föll 6 ja-röster (Skullbacka, Forsberg, Hongell, Sand-
ström, Strandvall och Byggmästar och 3 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström). Det ursprungliga
förslaget vann och får stå kvar i förslaget till fullmäktige.

Vid behandlingen av 10 § föreslog Elisabeth Hagström att tekniska och miljönämnden delas i en tek-
nisk nämnd och en byggnads- och miljönämnd. Susanne Hongell understödde förslaget. Ordföranden
konstaterade att det finns ett understött förslag och att omröstning genom namnupprop bör företas. De
som röstar på t.f. kommundirektörens förslag (en teknisk och miljönämnd) röstar ja och de som röstar
på Hagströms förslag röstar nej. Rösterna föll 5 ja-röster (Skullbacka, Forsberg, Sandström, Strand-
vall och Byggmästar) och 4 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell). Det ursprungliga för-
slaget vann och får stå kvar i förslaget till fullmäktige.

Elisabeth Hagström föreslog att kommundelsnämnderna får finnas kvar under benämningen områ-
desnämnder enligt texten "Till varje områdesnämnd utses fem (5) medlemmar och för envar en per-
sonlig ersättare. Nämnden fungerar som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i området och
ska höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med markanvändningsplanering, serviceut-
veckling och kundbetjäning. Nämnden kan fungera som projekt- och planeringsgrupp. Områdesnämn-
den kan ta initiativ till åtgärder för att främja service, trivsel och utveckling i området. Föredragande
utses av kommundirektören". Anders Forsberg understödde Hagströms förslag. Ordföranden konsta-
terade att det finns ett understött förslag och att omröstning genom namnupprop bör företas. De som
röstar på t.f. kommundirektörens förslag (att kommundelsnämnderna tas bort) röstar ja och de som
röstar på Hagströms förslag röstar nej. Rösterna föll 3 ja-röster (Skullbacka, Strandvall och Byggmäs-
tar), 5 nej-röster (Dalvik, Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Sandström) och en avstod (Hongell). Hag-
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ströms förslag vann, vilket innebär att områdesnämnderna intas i förslaget till förvaltningsstadga som
presenteras för fullmäktige.

Under 30 § (kommunstyrelsen besluter om) punkt 15 föreslog Elisabeth Hagström att texten skall lyda
"besluter om lön för kommundirektören och ledningsgruppen". Förslaget understöddes av Anders
Forsberg. Ordföranden konstaterade att det finns ett understött förslag och att omröstning genom
namnupprop bör företas. De som röstar på t.f. kommundirektörens förslag (besluter om lön för kom-
mundirektören) röstar ja och de som röstar på Hagströms förslag röstar nej. Rösterna föll 4 ja-röster
(Skullbacka, Dahlbacka, Strandvall och Byggmästar), 5 nej-röster (Dalvik, Forsberg, Hagström, Hong-
ell och Sandström). Hagströms förslag vann, vilket innebär att förslaget att kommunstyrelsen besluter
om kommundirektörens och ledningsgruppens löner intas i förslaget till förvaltningsstadga som pre-
senteras för fullmäktige.

BESLUT:

Kommunstyrelsen behandlade ärendet och gav förslag till ändringar som uppdateras till nästa möte.
_________________

Tf. kommundirektören
Förvaltningsstadgan har uppdaterats i enlighet med diskussionen och omröstningarna på mötet
17.10.2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå

att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsstadga.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________

Kfge 7.11.2016

Under diskussionen föreslog Peter Albäck remittering av ärendet till kommunstyrelsen och till nämn-
derna för utlåtande. Carl-Johan Enroth, Elisabeth Hagström och Stefan Högnabba understödde.

Ordföranden konstaterade att det finns ett understött förslag om remittering av ärendet, vilket betyder
att fullmäktige bör rösta om fortsatt behandling av ärendet mot en remittering. Röstningen sker genom
namnupprop så, att den som röstar för fortsatt behandling röstar ja och den som röstar för remittering
röstar nej. Rösterna föll 4 "ja"-röster och 22 "nej"-röster. Albäcks förslag vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige remitterade ärendet för ny behandling.
___________

Kst 23.1.2017

Tf. kommundirektören;

I enlighet med kommunfullmäktiges önskemål bads bildningsnämnden, byggnadsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, revisionsnämnden samt äldre-
rådet om utlåtanden kring förslaget till ny förvaltningsstadga. Utlåtanden önskades inom år
2016.
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Alla nämnder samt äldrerådet inkom med utlåtanden inom utsatt tid. Utlåtandena har sam-
manställts i Bilaga 1/10 § av 23.1.2017.

Överlag kan konstateras att alla nämnder framförde kritik i varierande grad kring den före-
slagna nämndstrukturen. En del ville att nämndstrukturen skulle fortsätta precis som tidigare,
medan andra önskade att den föreslagna tekniska och miljönämnden skulle delas upp i en
teknisk nämnd och en miljö- och byggnadsnämnd. Också kring bildnings- och fritidsnämnden
framfördes en del dubier. En del lyfte upp möjliga problem med en ny struktur på en mera
allmän nivå.

Förslaget till ny förvaltningsstadga har justerats på basen av de inkomna utlåtandena, Bilaga
2/10 § av 23.1.2017. En del synpunkter har beaktats rakt av, medan andra har beaktats i
varierande grad eller inte alls. Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens tidigare behandling av
förvaltningsstadgan och de omröstningar som genomförts tidigare. Dessutom har synpunk-
terna i utlåtandena också vägts i förhållande till kommunförbundets mall för förvaltningsstad-
ga samt dess motiveringar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsstadga.

Ekonomichefen ansvarar för kommunens kortfristiga finansiering inom givna ramar, vilket
innebär att uppgiften stryks från affärs- och riskhanteringssektionen i punkt 7, förvaltnings-
stadgans 32 §.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 5/2017

11 §. NÄMNDER Val av ledamot till uppbådet 2017

Förvaltningschefen:

Österbottens regionalbyrå meddelar att uppbåd år 2017 förrättas i Kommungården i Kronoby
torsdagen den 18 oktober med början kl. 9.00. Österbottens regionalbyrå omber kommunen
utse en ledamot och en suppleant till uppbådet för år 2017 samt att kommunen bjuder på
kaffe eller någon saltbit åt de närvarande vid uppbådet. Ledamoten och ersättaren bör, så
vitt möjligt, ha kännedom om de förhållanden som råder under beväringstjänstgöringstiden
och själva ha avtjänat sin värnplikt.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en medlem och en ersättare till uppbådet 2017.

Kommunen bjuder på kaffe och saltbit åt de närvarande vid uppbådstillfället.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt utse Hans-Erik Lindgren till medlem och Bengt-Johan Skull-
backa till ersättare vid uppbådet 2017.

Kommunen bjuder på kaffe och tilltugg åt de närvarande vid uppbådstillfället.
__________
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Dnr: KST 102/2016

12 §. FÖRTROENDEVALDA Uppsägning av förtroendeuppdrag; Christel Ainasoja

Förvaltningschefen:

Christel Ainasoja har anmält att hon avsäger sig uppdraget som ersättare i förvaltnings-
nämnden för Kronoby Blomsterfond, till vilket kommunstyrelsen har valt henne för åren 2015-
16.

Mandattiden för de fullmäktigeledamöter som valdes i kommunalvalet 2012 och övriga för-
troendevalda som utsetts efter valet skulle normalt ta slut vid utgången av år 2016. I prakti-
ken har de förtroendevalda förbundit sig att sköta uppdraget tills dess. Därför föreskrivs det i
övergångsbestämmelserna om att de förtroendevalda har rätt att lämna sitt uppdrag vid ut-
gången av den lagenliga mandattiden, d.v.s. vid utgången av år 2016, utan att lämna något
särskilt skäl.

Om en fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald lämnar sitt uppdrag vid utgången av
2016 kallas en ersättare istället för fullmäktigeledamoten för den återstående mandattiden
och istället för en annan förtroendevald som lämnar sitt uppdrag väljs en ny förtroendevald.
En fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald i kommunen som lämnar sitt uppdrag skall
anmäla det skriftligen till fullmäktige eller det organ som har utsett den förtroendevalda. Av-
gångsbeskedet skall lämnas in senast 30.11.2016 genom ett fritt formulerat meddelande.

Kommunstyrelsen utsåg 16.2.2015 följande medlemmar och ersättare till förvaltningsnämn-
den för Kronoby Blomsterfond för åren 2015-2016:
Åsa Lindvall ersättare Monica Lytts-Mursu
Bernhard Berglund ” Östen Dahlskog
Marit Brunell ” Berit Haga
Bertel Riska ” Karin Snåre
Stefan Nynäs " Christel Ainasoja
Till ordförande utsågs Bernhard Berglund och till vice ordförande Bertel Riska.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen befriar Christel Ainasoja från hennes uppdrag som ersättare i förvalt-
ningsnämnden för Kronoby Blomsterfond.

Kommunstyrelsen utser ny ersättare i förvaltningsnämnden för Kronoby Blomsterfond för
tiden januari-maj 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt befria Christel Ainasoja från hennes uppdrag som ersättare i
förvaltningsnämnden för Kronoby Blomsterfond.

Kommunstyrelsen utsåg Johanna Holmbäck till ny ersättare i förvaltningsnämnden för
Kronoby Blomsterfond för tiden januari-maj 2017.
_________
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Dnr: KST 102/2016

13 §. FÖRTROENDEVALDA Uppsägning av förtroendeuppdrag; Inger Björk

Förvaltningschefen:

Inger Björk har anmält att hon avsäger sig uppdraget som ersättare i äldrerådet, till vilket
kommunstyrelsen har valt henne för åren 2015-16.

Mandattiden för de fullmäktigeledamöter som valdes i kommunalvalet 2012 och övriga för-
troendevalda som utsetts efter valet skulle normalt ta slut vid utgången av år 2016. I prakti-
ken har de förtroendevalda förbundit sig att sköta uppdraget tills dess. Därför föreskrivs det i
övergångsbestämmelserna om att de förtroendevalda har rätt att lämna sitt uppdrag vid ut-
gången av den lagenliga mandattiden, d.v.s. vid utgången av år 2016, utan att lämna något
särskilt skäl.

Om en fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald lämnar sitt uppdrag vid utgången av
2016 kallas en ersättare istället för fullmäktigeledamoten för den återstående mandattiden
och istället för en annan förtroendevald som lämnar sitt uppdrag väljs en ny förtroendevald.
En fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald i kommunen som lämnar sitt uppdrag skall
anmäla det skriftligen till fullmäktige eller det organ som har utsett den förtroendevalda. Av-
gångsbeskedet skall lämnas in senast 30.11.2016 genom ett fritt formulerat meddelande.

Kommunstyrelsen utsåg 9.3.2015 följande medlemmar och ersättare till äldrerådet för åren
2015-2016:
Elisabeth Björkfors ersättare Maj-Britt Näse
Holger Ahlskog ” Inger Björk
Tuula Furu ” Bo-Erik Sandvik
Nils-Anders Granvik " Guy Storbacka
Stig Östdahl " Bertil Björkqvist

Till ordförande utsågs Stig Östdahl och till vice ordförande Nils-Anders Granvik.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen befriar Inger Björk från hennes uppdrag som ersättare i äldrerådet.

Kommunstyrelsen utser ny ersättare i äldrerådet för tiden januari-maj 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt befria Inger Björk från hennes uppdrag som ersättare i äldre-
rådet.

Kommunstyrelsen utsåg Margareta Ahlskog till ny ersättare i äldrerådet för tiden janu-
ari-maj 2017.
_________
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Dnr: KST 102/2016

14 §. FÖRTROENDEVALDA Uppsägning av förtroendeuppdrag; Johanna Widjeskog

Förvaltningschefen:

Johanna Widjeskog har anmält att hon inte vill fortsätta sitt förtroendeuppdrag i den finska
skolsektionen januari-maj 2017. Hon är vald till förtroendeuppdraget av kommunfullmäktige.

Mandattiden för de fullmäktigeledamöter som valdes i kommunalvalet 2012 och övriga för-
troendevalda som utsetts efter valet skulle normalt ta slut vid utgången av år 2016. I prakti-
ken har de förtroendevalda förbundit sig att sköta uppdraget tills dess. Därför föreskrivs det i
övergångsbestämmelserna om att de förtroendevalda har rätt att lämna sitt uppdrag vid ut-
gången av den lagenliga mandattiden, d.v.s. vid utgången av år 2016, utan att lämna något
särskilt skäl.

Om en fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald lämnar sitt uppdrag vid utgången av
2016 kallas en ersättare istället för fullmäktigeledamoten för den återstående mandattiden
och istället för en annan förtroendevald som lämnar sitt uppdrag väljs en ny förtroendevald.
En fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald i kommunen som lämnar sitt uppdrag skall
anmäla det skriftligen till fullmäktige eller det organ som har utsett den förtroendevalda. Av-
gångsbeskedet skall lämnas in senast 30.11.2016 genom ett fritt formulerat meddelande.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beviljar Johanna Widjeskog befrielse från förtroende-

uppdraget som medlem av finska skolsektionen och
att kommunfullmäktige utser en ny medlem till finska sektionen för tiden ja-

nuari-maj 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 14/2017

15 §. FÖRVALTNING Val av medlem till styrelsen för ViRum

Förvaltningschefen:

Andelslaget ViRum, vars uppgift är att upprätthålla ett aktivt virtuellt kursutbud för gymnasi-
erna, behöver en styrelse. Kronoby beslöt vid styrelsemötet 28.11.2016 att gå med i andels-
laget. Tanken är åtminstone inledningsvis, att styrelsen består av tjänstemän, gärna med
substans- och ekonomiskt kunnande. En del kommuner har utsett sina representanter med
tjänstmannabeslut men eftersom Kronoby kommun förvaltningsstadga ännu inte är uppdate-
rad, behöver ärendet avgöras av kommunstyrelsen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser bildningschef Tony Widjeskog till medlem av styrelsen för andelsla-
get ViRum.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 125/2016

16 §. MOTION Kristdemokraternas motion; åtgärda problem med bristen på
svenskspråkiga bäddavdelningsplatser

Förvaltningschefen:

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp inlämnade 13.10.2016 en motion i vilken den ställde
frågan hur man ska kunna åtgärda de uppenbara problem som bristen på svenskspråkiga
bäddavdelningsplatser medför. Kommunstyrelsen översände motionen till Karleby stad för
vidare utredning.

Motionen har behandlats i svenska sektionen 7.12.2016 och i social- och hälsovårdsnämn-
den 14.12.2016. Organens gemensamma beslut blev:

- att social- och hälsovårdsnämnden ger utlåtande angående motionen
- att förmannen är ansvarig för att flexibiliteten fungerar när det gäller service på

svenska enligt klientens behov. Förmannen är ansvarig för att klienten får ser-
vice på sitt modersmål

- att Soites svenska sektion drar upp riktlinjer för språkutbildningen inom vår-
den.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige antecknar svaret på motionen för kännedom,
att kommunfullmäktige emotser riktlinjerna för språkutbildningen inom vår-

den och
att kommunfullmäktige konstaterar att motionen härmed är slutbehandlad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:

- Arbetsplatsmöte, Skolcentrum 3.11.2016
- Svenska Österbottens förbund 23.11.2016
- Optima samkommun, samkommunstyrelsen 7.12.2016
- Arbetsplatsmöte Skolcentrum 8.12.2016
- Mellersta Österbottens förbund 12.12.2016
- Soite, delegationen för ägarstyrning 12.12.2016
- Karleby stad, social- och hälsonämnden 14.12.2016
- Optima samkommun, samkommunstyrelsen, 14.12.2016
- Optima samkommun, samkommunfullmäktige 14.12.2016
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen 15.12.2016
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice
19.12.2016

- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 19.12.2016
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden 19.12.2016
- KEVA 02.12.2016, protokollsutdrag angående ändring av stadga gällande
tilläggspension

b) Widjeskog Tony, inlämnat godtagbart utlåtande från hälsoundersökning

c) Ekonomichefens beslut 1.7-12.12.2016

d) Skrivelse från FBK styrelserna för Kronoby, Nedervetil och Terjärv, Bilaga 1/17 § av
23.1.2017.

e) Pressmeddelande 9.12.2016; Optima är Europas innovativa och utmärkta yrkesutbildare.

f) Skrivelse till fullmäktigeledamöterna i Kronoby kommun från personalen på Heimbo, Bila-
ga 4/17 § av 23.1.2017. Terjärv SFP:s lokalavdelning höll diskussionsmöte med persona-
len 20.1.2017.

g) Landskapsdirektör Kaj Suomela och landskapssekreterare Margot From besökte kommu-
nen 23.1.2017 och förde en diskussion om aktuella ärenden med presidierna och repre-
sentanter för ledningsgruppen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att anteckna delgivningsärendena för kännedom.
__________
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18 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ om flygfältets framtid och samarbete
över gränser

Elisabeth Hagström inlämnade ett initiativ angående flygfältets framtid och samarbete över
gränser, Bilaga 1/18 § av 23.1.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade initiativet för kännedom och överstyrde det till allmän-
na avdelningen för beredning.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
23.01.2017

Sida
1/26

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

31.1.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

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

Paragrafer: 1-7, 9-10, 14, 16-18

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: 8, 11-13, 15

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: 8, 11-13, 15

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.


