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60 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
61 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
62 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
63 §. BOKSLUT 2016 Godkänna och underteckna
64 §. BOKSLUT 2016 Bekräftelsebrev till revisorn
65 §. FÖRVALTNING Finansministeriets begäran om kommentarer;

mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för
Framtidens kommun

66 §. FÖRVALTNING Social- och hälsoministeriets anhållan om utlåtande;
utkast till regeringens proposition med förslag till lag om
produktion av social- och hälsotjänster

67 §. UTLÅTANDE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag
om regionutveckling och tillväxttjänster

68 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Finansministeriets begäran om utlåtande;
komplettering av lagutkastet om finansiering av
landskapen

69 §. PLANER Godkänna ändring av strandgeneralplan vid Stora
Seljes, flyttning av byggrätt.

70 §. UTLÅTANDE Österbottens landskapsplan 2040; uppdatering av
rekreationsområden och -objekt

71 §. UTLÅTANDE Österbottens förbunds anhållan om kommentarer;
utredningen om centrum- och byanätverket i Österbotten

72 §. AVTAL Grundavtal för Optima samkommun
73 §. HEDERSTECKEN Inlämna framställning 2017
74 §. UNGDOMSFULLMÄKTIGE Val av medlemmar till ungdomsråd
75 §. SEMESTER Principer för kanslipersonalens semester 2017
76 §. SEMESTER T.f. kommundirektörens semester
77 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
78 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
79 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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60 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 22.3.2017 och tillställts samtliga medlemmar av
kommunstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
___________
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61 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Mikaela Dahlbacka att justera protokollet 29 mars
2017.

Beslut:

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

T.f. kommundirektören anmälde ett nytt ärende BOKSLUT 2016, Bekräftelsebrev till revisorn
att behandlas som § 64.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form med ändringen
att bekräftelsebrevet till revisorn kommer in som paragraf 64 och att paragrafnumre-
ringen därefter förändras.
__________
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Dnr: KST 38/2017

63 §. BOKSLUT 2016 Godkänna och underteckna

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Enligt bestämmelserna i kommunallagens
113 § skall kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av
mars månad efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt,
efter revisionen, förelägga bokslutet för fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör
balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I kommunallagens 114 § stadgas om när en
kommun är skyldig att upprätta ett fullständigt koncernbokslut, som förutom koncernbalans-
räkningen även omfattar en koncernresultaträkning och en finansieringsanalys för koncernen
jämte noter. Kommunens bokslut undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och av
t.f. kommundirektören.

Kommunens bokslut för 2016 visar ett underskott på 51 966,78 €. Kommunens budgeterade
resultat uppgick till 27 942 €. Statsandelarna inflöt 299 005 € mera än budgeterat, men skat-
teinkomsterna 562 244 € under budget. I kommunens balans per 31.12.2016 uppgår det
totala ackumulerade överskottet till 5 355 514,84 € eller 811 € per invånare. Årsskiftet innan
uppgick det ackumulerade överskottet till 865 € per invånare. Vid slutet av år 2016 uppgick
lånestocken i kommunen till 3 165 € per invånare mot 3 047 € per invånare föregående års-
skifte.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2016 med därtill hörande verksamhetsberättel-
se och noter. Kommunstyrelsens ledamöter och kommundirektören undertecknar bokslutet
och överlämnar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt till kommunfullmäktige,
som tar del av bokslutshandlingarna.

BESLUT:

Kommunstyrelsens beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 39/2017

64 §. BOKSLUT 2016 Bekräftelsebrev till revisorn

Ekonomichefen:

Kronoby kommunfullmäktige har enligt kommunallagen valt Oy BDO Audiator Ab till att
granska kommunens bokföring, bokslut och förvaltning för mandatperioden 2013-2016. Som
en del av revisionsprocessen begär Oy BDO Audiator Ab en bekräftelse, Bilaga 1/64 § av
27.3.2017, av kommunstyrelsen och t.f. kommundirektören i form av ett bekräftelsebrev i en-
lighet med god revisionssed. Bekräftelsebrevet och uppdragsbrevet lämnas i anslutning till
revisionen av Kronoby kommuns bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden
1.1-31.12.2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommundirektören undertecknar bekräftelsebrev samt
uppdragsbrev å kommunstyrelsens vägnar gällande revision av Kronoby kommuns bokfö-
ring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 30/2017

65 §. FÖRVALTNING Finansministeriets begäran om kommentarer; mellanrapporten från
parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun

T.f. kommundirektören

Finansministeriet begär kommentarer till mellanrapporten från den parlamentariska arbets-
gruppen för Framtiden kommun. Framtidens kommun är en av reformerna i regeringspro-
grammet. Syftet med reformen är att definiera kommunernas roll, ställning och uppgifter samt
förhållandet till landskapen, som inleder sin verksamhet vid ingången av år 2019. Målet är att
slå fast en vision för framtidens kommun år 2030.

Den parlamenteriska arbetsgruppen tillsattes i december 2015 och den inledde sitt arbete i
början av år 2016. Resultatet av arbetet så här långt presenteras i en mellanrapport som
gavs ut i februari 2017. Syftet med rapporten är att uppmuntra kommunerna till att förutspå
och uppskatta den egna rollen och framtiden, samt att förse kommunerna med verktyg för
strategiska val. Mellanrapporten innehåller beskrivningar av de viktigaste förändringarna som
påverkar kommunernas verksamhet, uppgifter och roller, scenarier som utarbetats av grup-
pen och deras inverkan ur olika kommuners perspektiv. Dessutom finns en promemoria som
utarbetats av sakkunniggruppen som handlar om landskaps- och vårdreformens inverkan på
kommunerna.

Finansministeriet kartlägger åsikterna och kommentarer om både den parlamentariska ar-
betsgruppens mellanrapport och om sakkunniggruppens promemoria för den fortsatta be-
redningen av Framtidens kommun-reformen. Det är inte frågan om någon formell begäran
om utlåtande, men Finansministeriet hoppas att kommunstyrelsen och tjänsteinnehavarled-
ningen i mån av möjlighet deltar i beredningen av svaren.

Svaren ska lämnas in före den 22.3.2017, men Finansministeriet har på begäran, gett
tilläggstid till den 28.3.2017. Det material som hör till begäran finns i sin helhet på
http://vm.fi/sv/framtidens-kommun

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna enkätsvaren med kommentarer till mellanrapporten
från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun enligt Bilaga 1/65 § av
27.3.2017.

Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 100/2016

66 §. FÖRVALTNING Social- och hälsoministeriets anhållan om utlåtande; utkast till reger-
ingens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälso-
tjänster

Kst 31.10.2016
Förvaltningschefen:
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande gällande utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster senast 9.11.2016.

Syftet med regeringspropositionen är bl.a. att säkerställa klient- och patientsäkerheten för de klienter
och patienter som anlitar social- och hälsotjänster, att säkerställa att tjänsterna håller god kvalitet och
att främja samarbetet mellan tjänsteproducenter och myndigheter.
Lagen är tänkt att tillämpas lika på alla tjänsteproducenter oberoende av deras juridiska form och
verksamhetens syfte. När systemet byggs upp är det viktigt att föreningsbaserade serviceproducenter
också klarar sig i konkurrensen. Vissa föreningsbaserade serviceproducenter bärs upp av välmenan-
de föreningsmedlemmar som genom god vilja och gott hjärta hjälper sina medmänniskor genom att
arbeta gratis (bl.a. basarer, lotterier och andra penninginsamlingar). Om den nya lagen med sina krav
på personal, utbildning och egenkontroll träder i kraft har dessa föreningar svårare att klara sig i kon-
kurrensen. Det finns risk att de upphör med sin verksamhet.

Gällande klient- och patientsäkerheten finns det vissa risker. Såvida tjänsteproduktionen upphandlas,
hamnar upphandlande enhet att ta ställning till en brokig skara anbud. Det innebär att upphandlaren
bör inhämta mera kunskap gällande upphandling. Övervakningen av ex. utländska anbudsgivare stäl-
ler större krav än om serviceproduktionsanbuden ges av inhemska serviceproducenter. Lokaliteternas
skick och ändamålsenlighet kan vara svårare att kontrollera.

Personalens teoretiska kunskaper, erfarenhet, språkkunskaper och inställning till de personer som
skall ges service är av avgörande betydelse för vård- och servicekvaliteten. Dessa är krav som bör
ges stor betydelse i samband med upphandlingen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag
till lag om produktion av social- och hälsotjänster.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________

Kst 27.3.2017
Social- och hälsovårdsministeriet ber om fortsatt utlåtande gällande lagen om produktion av
social- och hälsotjänster. Till utkastet till lag har beretts kompletterande bestämmelser om
inspektioner av sjukhus och enheter för krävande socialvård. De föreslagna preciseringarna
är motiverade och uttryckligen med tanke på klient- och patientsäkerheten.

Registreringen av de nuvarande offentliga enheterna kräver ett befintligt certifierat kvalitets-
styrningssystem eller att en förhandsinspektion utförs.

Med sjukhus avses en enhet där operationsverksamhet eller medicinsk dygnetruntverksam-
het utövas. Med tjänsteenhet för krävande socialvård avser man en enhet som förutsätter
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specialkunskaper i socialvård och integration av hälso- och sjukvårdskunskaper där det kan
vidtas åtgärder som begränsar klientens självbestämmanderätt.

De ekonomiska konsekvenserna av lagen kommer att medföra merkostnader för de tjänste-
och serviceproducenter som inte har ett certifierat kvalitetsstyrningssystem. Man kan dock
inte utgå från att certifieringsförfarandet ökar kostnaderna för de privata eller de offentliga
aktörerna, eftersom användningen av alternativet är frivilligt.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen upprepar sina tidigare ståndpunkter men anser att kompletteringen till re-
geringens proposition till lag om produktion av social- och hälsotjänster är bra.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 43/2017

67 §. UTLÅTANDE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regi-
onutveckling och tillväxttjänster

T.f. kommundirektören

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande över utkastet till regeringens proposition med
förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster. Motiveringarna till lagförslaget är inte
till alla delar färdigt, utan det kompletteras efter remissförfarandet.

Reformen av regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna berör arbets- och näringsmini-
steriets förvaltningsområde i omfattande grad och på alla förvaltningsnivåer. Helheten har
samband med regeringsprogrammet på två sätt. Reformen av regionutvecklingssystemet har
anknytning till landskapsreformen och syftar till att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, regi-
onutveckling samt sysselsättning, anställningar och verksamhetsförutsättningarna för företag
med hjälp av statens och landskapens åtgärder samt tjänster som dessa ordnar. Regionut-
vecklingssystemet utvecklas till att basera sig på partnerskap mellan staten och landskapen.
Reformen av tillväxttjänsterna har samband med spetsprojektet inom stärkandet av konkur-
renskraften och i projektet har fastställts åtgärder för främjande av företagande. NTM-
centralernas och arbets- och näringsbyråernas arbetskrafts- och företagstjänster samman-
förs till tillväxttjänster. Kundens valfrihet ökas genom att ordnandet och produktionen av till-
växttjänster åtskiljs samt genom att uppgifterna i samband med produktionen släpps ut på
marknaden. De nuvarande lagarna om regionutveckling och tillväxttjänster revideras så att
de motsvarar den nya handlingsmodellen och normer avvecklas för att möjliggöra hållbar
tillväxt.

Begäran om utlåtande ska besvaras via en elektronisk enkät. Remissenkäten finns endast
på finska, men kan också besvaras på svenska. Ministeriet ber om utlåtanden senaste
26.4.2017 och försenade utlåtanden beaktas inte eftersom tidtabellen för beredningen är
snäv. Materialet till begäran om utlåtande finns på Arbets- och näringsministeriets webb-
adress http://tem.fi/lausuntopyynnot

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna enkätsvaren om förslag till lag om regionutveckling
och tillväxttjänster enligt Bilaga 1/67 § av 27.3.2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att godkänna förslaget.
__________
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Dnr: KST 46/2017

68 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Finansministeriets begäran om utlåtande; komplette-
ring av lagutkastet om finansiering av landskapen

T.f. kommundirektören

Finansministeriet ber om utlåtande om utkastet till komplettering av regeringens proposition
med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om reform av ordnandet av social-
och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska
stadgan om lokal självstyrelse. I propositionsutkastet föreslås att lagförslaget av den
2.3.2017 om finansieringen av landskapen kompletteras så att systemet för landskapens
finansiering ska kunna behandlas som en helhet i fråga om alla de utgifter som överförs till
landskapen. Lagförslaget om finansiering som nu behandlas i riksdagen omfattar bara finan-
siering av social- och hälsovården, miljö- och hälsoskyddet och räddningsväsendet.

I regeringspropositionen som lämnats till riksdagen ingår också andra uppgifter än social-
och hälsovård, räddningsväsendet och miljö- och hälsoskydd. Sådana uppgifter är bland
annat uppgifter inom regionutveckling och strukturfondsverksamhet, främjande av näringsliv,
styrning och planering av områdesanvändning, lantbruks- och jordbrukarstödsförvaltning,
avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare, användningen och skötseln
av vattentillgångar, vatten och havsvård, styrning av byggande, vård av kulturmiljö, främjan-
de av landskapets identitet och kultur, produktion och spridning av information om miljön
samt andra särskilda uppgifter som föreskrivs för landskapen genom lag.

I propositionsutkastet föreslås dessutom att lagen kompletteras med en paragraf om stats-
understöd som beviljats för lokaler som används inom social- och hälsovården och rädd-
ningsväsendet. Genom den bestämmelse som föreslås bli fogad till införandelagen säker-
ställs det att statsunderstöd som beviljats för lokaler som används inom social- och hälso-
vården eller räddningsväsendet inte till följd av reformen ska kunna återkrävas av kommuner
eller samkommuner i sådana fall där en ändring av användningsändamålet för, besittningen
av eller äganderätten till en lokal eller det att lokalen helt tas ur bruk inte beror på något som
kommunen eller samkommunen hade kunnat påverka, utan uttryckligen på genomförandet
av reformen.

Utlåtandena ska lämnas in senast 13.4.2017 kl. 16:15. I utlåtandet ska som referens använ-
das FM/504/03.01.00/2017. De utlåtanden som inlämnats inom utsatt tid kommer att beak-
tas. Begäran om utlåtande med bilagor finns på finska och svenska på vård- och landskaps-
reformens webbplats http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nedanstående utlåtande om finansiering av land-
skapen och befullmäktigar allmänna avdelningen av skicka in denna paragraf i sin helhet
som kommunens utlåtande.

Kommunstyrelsen:
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upprepar sina tidigare kommentarer om att en större del av finansieringen för social- och
hälsovården borde utgå från sporrande element och inte från sjuklighet, vilket kan leda till en
överdiagnostisering och kostnadsökning.

anser att också gällande annat än social- och hälsovård är det viktigt att finansieringen utgår
från incitament

anser att koefficienterna för främjande av hälsa och välfärd, främmandespråkiga och två-
språkighet är bra och har en sporrande effekt och att de kunde få en större vikt i förslaget

anser att koefficienten för tillväxttjänster kunde ha inslag av sporrande moment. Nu sätts för
stor vikt vid antalet arbetslösa. Exempelvis kunde ett element av hur många procent som
sysselsätts under året tas in eller att en del viktas till arbetslösa under de första tre månader-
na men att finansieringen sedan minskar vilket skulle göra att man har större incitament att
försöka sysselsätta så fort som möjligt alternativt att en extra del finansiering fås om man är
under 1 % över landets medeltal av sysselsatta. Företagens driftställen är ett bra element,
men också i övrigt borde sporrande element tas in.

anser att koefficienten för lantbruksföretag är bra, men att utvecklingen går mot större går-
dar. Landskap med större gårdar borde inte oskäligt bestraffas i förhållande till landskap med
mindre gårdar. Vissa lantbruksföretag kan också bestå av flera delägare som har slagit sig
samman, vilket inte beaktas i koefficienten.

anser att övergångstiden är bra och att det är bra att inget landskap vinner eller förlorar stora
summor under en alltför kort tid. Övergångstiden ger landskapen möjlighet att anpassa verk-
samheten.

applåderar bestämmelsen om ändrade användningsändamål inom social- och hälsovården.
Bestämmelsen är av största vikt för att kommunerna ska kunna använda och vidareutveckla
eventuella tomma fastigheter.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 104/2016

69 §. PLANER Godkänna ändring av strandgeneralplan vid Stora Seljes, flyttning av
byggrätt

Planläggaren:

Kommunstyrelsen beslöt 7.9.2016 § 171 att påbörja en ändring av strandgeneralplanen för
Nedervetilsjöarna vid Stora Seljes så att man flyttar en byggrätt inom samma fastighet Salo
RNr 10:34 vid Stora Seljes. I planeändringen dimensioneras inga nya byggrätter. Byggrätten
finns på det strandgeneralplaneområde för Nedervetil sjöar som blev godkänd i fullmäktige
den 12.6.2003.

Byggrätten har flyttats ca 280m söderut för att komma längre bort från Seljes semesterby. I
naturinventeringen finns inget speciellt omnämnt vid den nya tomtplatsen, bara vanlig
skogsmark där det tidigare varit en rastplats som brunnit ner.

Planen har varit två gånger till allmänt påseende och inga anmärkningar har inkommit. NTM-
centralen har haft möjlighet att ge utlåtande om planen. Miljövårdssekreteraren anser att mil-
jövärdena bevaras bättre då man flyttar byggrätten till en plats, som redan har påverkats av
rekreation och inte längre är i naturtillstånd.
Planekartan finns som Bilaga 1/69 § av 27.3.2017.

Sökanden av ändringen, Karl-Johan och Markus Stenborg, skall enligt styrelsens beslut stå
för planerings- och kungörelsekostnaderna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige

att kommunen godkänner planeändringen i enlighet med planekartan.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 45/2017

70 §. UTLÅTANDE Österbottens landskapsplan 2040; uppdatering av rekreationsom-
råden och -objekt

Planläggaren:

Våren 2016 påbörjades arbetet vid Österbottens förbund med en inventering och uppdate-
ring av de på landskapsnivå viktiga rekreationsområden och rekreationsobjekt/-
turistattraktioner som finns i Österbottens landskapsplan 2030, fastställd av miljöministeriet
21.12.2010. Rekreationsområdena har i landskapsplanen beteckningen (V) ”Området är av-
sett för rekreation. På området gäller bygginskränkning enligt 33 § i MBL” och är 39 till anta-
let. Rekreationsobjekt/turistattraktionernas beteckning är en grön triangel och beteckningens
beskrivning lyder ”Området är avsett för rekreation och turism. På området gäller inte
bygginskränkning enligt 33 § i MBL” och är 88 till antalet.

Inventeringen som gjordes på 1980-talet ligger som grund för de områden som är med i Ös-
terbottens landskapsplan 2030. Områden samt objekt som inte ingår i Österbottens land-
skapsplan 2030, men som vid genomgång med kommunerna har lyfts fram som viktiga på
landskapsnivå har även utretts. I juni 2016 gjordes en kommunrunda där bland annat samtli-
ga rekreationsområden och rekreationsobjekt/turistattraktioner genomgicks med kommunens
tjänstemän. I en del kommuner deltog även förtroendevalda. De åsikter som då samlades
och de ändringar, i förhållande till reserveringarna i Österbottens landskapsplan 2030 de
ledde till har beaktats och bearbetats.

I Bilaga 1/70 § av 27.3.2017 finns Kronoby kommuns lista där det beskrivs i korthet vilken typ
området/objektet är och vilken slags servicenivå området/objektet har.

Förbundet har också haft en kartapplikation på sin hemsida, där invånare har haft möjlighet
att föreslå rekreationsområden. För Kronoby kommuns del finns områden som prickats in av
fler än en invånare i kartförfrågan och som inte finns i nuvarande landskapsplan eller blivit
föreslagna av kommunen. Dessa områden är Kortjärvsjön och Överbyggåsen (åsen norr om
Påras skola).

Frilufts- och cykellederna i landskapet Österbotten har också uppdaterats under vintern
2017. Utgångspunkten har varit de riktgivande friluftslederna och cykellederna, som finns i
Österbottens landskapsplan 2030. Friluftskartan Retkeily GT Länsi-Suomi, kommunernas
webbsidor, kommunernas och landskapens turistwebbsidor, Forststyrelsens utflyktskartor,
byars och samkommuners webbsidor samt opencyclemap.org har använts i uppdateringsar-
betet. Målet är att få ett nätverk som sträcker sig över hela landskapet och som bildas av ett
så enhetligt ledsystem som möjligt. Avsikten är att planera lederna så att de sammanbinder
landskapets rekreationsområden, rekreations- och turistobjekt, nationellt värdefulla kulturmil-
jöer, värdefulla kulturmiljöer på landskapsnivå och naturskyddsområden. På det sättet fås
välgrundade, intressanta och vettigt uppdragna riktgivande friluftsleder. Lederna har indelats
enligt förverkligade leder eller riktgivande leder. Behovet av att binda ihop leder har grans-
kats och utifrån resultaten har de märkts in som förverkligade eller riktgivande.

Länk till webbkartan: (håll ner Ctrl-tangenten och klicka på raden)
http://obotnia.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a3a657aedc8c4847bdf1e
50d469d952c
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Österbottens förbund ber om kommunens ställningstagande till de nya förslagen för rekrea-
tion och friluftsliv och att kommunen även meddelar om den anser att något av dessa områ-
den kunde ingå i landskapsplanen. Svaret önskas senast 31.3.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunens godkänner följande utlåtande angående rekreationsområden och objekt i utkas-
tet till landskapsplan:

- Det finns en beachvolleyplan också vid Kronoby idrottscentrum
- Det finns en bana för radiostyrda bilar också vid Nedervetil idrottscenter
- Seljes vandringsled finns ej mera
- Man kunde lägga till "Österbottens Punkaharju" vid Seljes åsformation
- Föreslås att Kortjärvsjön samt Överbyggåsen inte ritas in som något nytt rekrea-

tionssområde, men att Kortjärvi vandringsled som också går nära Kortjärvsjön ritas
in som ett nytt rekreationsområde

- Frilufts- och cykellederna är bra uppdaterade men Trappvägen i Kivijärvi kunde tas in
- Åbacka hängbro (Perho å), som nyligen renoverats, kunde läggas till som ett nytt

rekreations/turistobjekt
- Heimsjön "Österbottens pärla" och Hembygdsgården i Terjärv kunde läggas till som nytt

rekreations-/turistobjekt.
-Torgare prästgård kunde läggas till som nytt rekreations-/turistobjekt.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 44/2017

71 §. UTLÅTANDE Österbottens förbunds anhållan om kommentarer; utredningen om
centrum- och byanätverket i Österbotten

Planläggaren:

Österbottens förbund påbörjade uppgörandet av en helhetslandskapsplan år 2014. Österbot-
tens landskapsplan 2040 behandlar alla de delområden i samhället som har en betydande
inverkan på samhällsstrukturen och markanvändningen. Centrum och bynätverket är ett av
utredningsobjekten. Utredningen presenterades åt kommunernas planläggare 3.11.2016 vid
Österbottens förbund och kommunerna hade möjlighet att kommentera utredningen i de-
cember 2016. Utredningen behandlades i landskapsstyrelsen den 30.1.2017 och landskaps-
styrelsen beslöt att återremittera utredningen för komplettering och precisering. Österbottens
förbund begär nu på nytt kommentarer. Kommunerna har möjlighet att kommentera utred-
ningen fram till 31.3.2017. Kommunernas vilja och strategier angående centrum- och bynät-
verket beaktas.

För centrumområdenas del så har Kronoby centrum fått en "ca"-beteckning, område för cent-
rumfunktioner, och Nedervetil och Terjärv har fått en "c"-beteckning, centrum med närservi-
ce. I den nuvarande landskapsplanen så har man haft tre beteckningar för byar; by, service
by och havsnära by. För by och serviceby så har skolor och bybutik haft stor inverkan på
byastatusen.

I den nya utredningen lägger man vikt vid andra faktorer som kännetecknar en levande by
och det finns endast en beteckning för by. Som hjälpmedel att definiera en by används YKR-
indelningens definition av by och tätort. Den geografiska informationen i YKR bygger på 250
x 250 meters rutor. Med hjälp av rutorna klassificeras bl.a. tätorter. Med tätort menas ett tätt
bebyggt område med minst 200 invånare. YKR-tätorterna bygger på rutsystemet, befolkning,
byggnadsantal, våningsyta och koncentrering.

De byar som har en befolkning på över 200 invånare får automatiskt en byabeteckning. Övri-
ga byar har granskats enligt befolkningsstruktur, befolkningsutveckling, tillgång på arbets-
platser och byaktivitet. De byar där fler av dessa indikatorer ger goda resultat föreslås också
få en bybeteckning. Konsekvensen i jämförelse med nuvarande landskapsplan är att elva
nya byar kommer till medan tolv mindre byar faller bort.

För Kronobys kommuns del så föreslås att Brännkärr-Bast by kommer till som ny by i land-
skapsplanen och att Djupsjöbacka och Snåre byar faller bort. Åsikter om att Snåre by borde
få ha kvar sin status som by har från Snåre framförts till både landskapet och kommunen
eftersom det i byn finns skola samt radhus.

Det viktigaste vid klassificeringen av byar i landskapsplanen är att de behandlas enligt lika
kriterier i hela landskapet. Kommunen har svårt att kräva en ny klassificeringsrunda av byar-
na eftersom Kronoby är endast en av 15 kommuner i landskapet. Kronoby har dock inget
emot att man utvidgar byabegreppet från de nuvarande kriterierna. Kronoby har inte några
delgeneralplaner/byageneralplaner för någon av byarna i kommunen. Det innebär att mani
inom kommunen inte på något sätt rangordnat de olika byarna utan byarna är viktiga för en
levande bygd och de får utvecklas i den takt som invånarna själv önskar.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen kan godkänna utredningen av centrum- och byanätverket i Österbotten
men poängterar vikten av lika kriterier i hela landskapet samt för fram att en eventuell utvidg-
ning av byakriterier är mycket välkommen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 51/2017

72 §. AVTAL Grundavtal för Optima samkommun

T.f. kommundirektören:

Till följd av den nya kommunallagen har Optima gjort ett förslag till nytt grundavtal för sam-
kommunen. Förslaget utgår från Kommunförbundets mall och har uppgjorts av Optimas
tjänstemannaledning och vid två tillfällen diskuterats med samkommunens stads- och kom-
mundirektörer. Samliga direktörer förordar ändringen.

Några väsentliga förändringar i det nya avtalet jämfört med det gamla:

- Samkommunens högsta organ är inte längre samkommunfullmäktige utan
samkommunstämman, som sammankommer minst två gånger per år. Med-
lemskommunerna utser skilt för varje stämma sina representanter, vilka är
sammanlagt tio till antalet (hittills 17 samkommunfullmäktigeledamöter, tillsatta
för hela mandatperioden på fyra år). Samkommunstämmans representanter
fördelas enligt följande: Jakobstad 3; Pedersöre 2; Nykarleby 1; Larsmo 1;
Kronoby 1; Karleby 1; Vörå 1.

- Samkommunstyrelsen består av nio medlemmar (hittills enligt grundavtalet 7-9,
i praktiken 9) med var sin personlig ersättare. De medlemskommuner som inte
har styrelseplats har rätt att utse en representant med närvaro- och yttranderätt
vid mötena. (Hittills har samkommunfullmäktiges presidium = ordförande och 2
vice ordförande haft närvaro- och yttranderätt.)

- Det tvingande kravet på att samkommunen årligen måste betala 2 % ränta på
grundkapitalet slopas, i stället en formulering om att ränta kan utbetalas om
samkommunstämman besluter så i samband med behandling av budgeten.

- Grundavtalet kan ändras, om minst tre fjärdedelar av medlemskommunerna
understöder en ändring och deras invånarantal är minst 30 % av det samman-
räknade invånarantalet i samtliga medlemskommuner.

- Klarare ägarstyrning via stämman, direktiv, utlåtanden, rapporteringskrav m.m.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt grundavtal för Optima samkom-

mun.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 49/2017

73 §. HEDERSTECKEN Inlämna framställning 2017

Förvaltningschefen:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber att kommunerna sänder sina fram-
ställningar om heders- och utmärkelsetecken som förlänas på självständighetsdagen den 6
december. Framställningarna bör inlämnas senast den 15 maj 2017.

Kommunstyrelserna ombeds gruppera ordensförslagen för tjänstemän och förtroendevalda
efter förvaltningsområde eftersom regionförvaltningsverket gör sina förslag av utmärkelse-
tecken till finansministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och
skogsbruksministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Framställningar som kommer
in efter den utsatta tiden beaktas inte.

Förslagen bör i framställningen vara grupperade enligt förvaltningsområde.

Ordensförslagen bör göras med den år 2016 uppdaterade blanketten med iakttagande av
ifyllningsanvisningarna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen inlämnar framställning om beviljande av heders- och utmärkelsetecken till
2-3 personer.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt inlämna framställning om beviljande av heders- och utmär-
kelsetecken till xxxxx.
__________
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Dnr: KST 52/2017

74 §. UNGDOMSFULLMÄKTIGE Val av medlemmar till ungdomsråd

Fritidskoordinatorn:

I enlighet med den nya kommunallagen blir det från och med juni 2017 obligatoriskt för alla
kommuner att inrätta ett ungdomsfullmäktige eller motsvarande påverkansorgan som repre-
senterar 13-18-åringarna i kommunen.

Kronoby har senast haft ett ungdomsråd (som det då kallades) under läsåret 2013-2014.

Under några år hade kommunen problem med att få platserna besatta, men i år har intresset
för att få vara med varit större. Fritidskoordinatorn och kommundirektören har träffat de in-
tresserade ungdomarna 3 gånger och informerat om ungdomsfullmäktige.

Kommunstyrelsen tillsätter ungdomsråd för den återstående mandatperioden. På grund av
det stora antalet anmälningar (21 st.) till ungdomsrådet och entusiasmen över att få vara
med och göra ungdomarnas röst hörd, inleds verksamheten redan innevarande vår. Med-
lemmar och personliga ersättare utses i följande ordning:

medlemmar: ersättare:
Björkqvist Fredrik Sandbacka Ted
Broända Jenny Ollqvist Emilia
Karlström Fredrik Sandbacka Oscar
Klemets Joakim Holmbäck Hugo
Lindgren Susan Ploomann Merilin
Mannström Matilda Bengtsson Tindra
Svartsjö Ida Vidjeskog Vilma

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

Kommunstyrelsen utser även en företrädare till ungdomsrådet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen valde medlemmar till ungdomsrådet för den återstående mandatpe-
rioden enligt förslaget.

Kommunstyrelsen utsåg Liane Byggmästar med Elisabeth Hagström som ersättare att
företräda styrelsen i ungdomsrådet.
__________
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Dnr: KST 50/2017

75 §. SEMESTER Principer för kanslipersonalens semester 2017

Förvaltningschefen:

Semester ges under en tid som bestäms av arbetsgivaren. Av den totala semestern bör 20
dagar eller minst 65% som intjänats under kvalifikationsåret förläggas till semesterårets se-
mesterperiod 2.5-30.9 och resten förläggas efter semesterperioden, om inte arbetsuppgifter-
na är så säsongbetonade att något annat är påkallat eller man kommer överens om något
annat med tjänsteinnehavaren/arbetstagaren. Av semestern kan efter överenskommelse
med den anställda den del som överstiger 10 semesterdagar ges i flera delar och ända fram
till 30.9.2018, således under följande års semesterperiod. Arbetsgivaren skall höra den an-
ställda innan semesterlistan fastställs.

Det är brukligt att kommunala byråer stänger sina verksamhetspunkter 2-5 veckor under se-
mesterperioden. Ifjol var Kommungården och byrån i Terjärv stängd veckorna 27-31 o info-
punkten i Nedervetil följde bibliotekets öppethållningstider. Olika arrangemang och de an-
ställdas ansvar för sina jobb gör att erforderlig service fås, betalningsåtaganden sköts och
kungörelser anslås oberoende av stängningen.

Samtidigt som information om semestern sänds ut, meddelas även om arbetsgivarens öns-
kemål att arbetstagarna byter ut en del eller hela semesterpenningen till ledighet.
Semesterpenningen utbetalas som tidigare i juli månad, i år fredagen den 14 juli.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter:
att Kommungården är stängd veckorna 27-31 (3.7-4.8. 2017) på grund av semestrar. Erfor-
derlig service fås, betalningsåtaganden sköts och kungörelser anslås oberoende av stäng-
ningen,

att semesterpenningen betalas ut fredagen 14 juli 2017 och

att meddela personalen att arbetsgivaren hoppas att den byter ut en del eller hela semester-
penningen mot ledighet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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Dnr: KST 53/2017

76 §. SEMESTER T.f. kommundirektörens semester

Förvaltningschefen:

Enligt förvaltningsstadgan § 31 beviljar kommunstyrelsen semester och tjänstledigheter för
kommundirektören.
T.f. kommundirektör Malin Brännkärr är berättigad till sammanlagt 30 semesterdagar och
anhåller om att få byta sin semesterpeng till maximala 10 dagar. Hon anhåller om att kom-
munstyrelsen fastställer hennes semester för kvalifikationsåret 1.4.2016-31.3.2017 att tas ut
26.5, 16.6, 10.7-6.8 (20 dagar), 11.8, 27-29.12.2017 och 2-5.1.2018. Hon anhåller även om
att 5 dagar av ledigheten som erhålls genom utbyte av semesterpenning tas ut 8-14.1. Åter-
står 5 "semesterpenningsdagar" som kunde tas ut senare i samråd med kommunstyrelsens
ordförande.

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Ordföranden föreslår att t.f. kommundirektören beviljas innevarande års semester för kvalifi-
kationsåret 1.4.2016-31.3.2017 att tas ut 26.5, 16.6, 10.7-6.8 (20 dagar), 11.8, 27-
29.12.2017 och 2-5.1.2018. Totalt 30 dagar.

Ordföranden föreslår även att t.f. kommundirektören beviljas ledighet som erhålls genom
utbyte av semesterpenning 8-14.1.2018 (5 dagar) och att återstående 5 dagar tas ut i sam-
råd med styrelsens ordförande.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________

Malin Brännkärr anmälde personjäv och avlägsnade sig från sin plats i styrelserummet under
behandlingen av denna paragraf.
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77 §. 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.

Sammanställning av protokoll från följande möten delas ut på mötet:
- byggnadsnämnden 14.3.2017
- miljönämnden 21.3.2017
- tekniska nämnden 22.3.2017

T.F KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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78 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Meddelande om miljötillståndsbeslut

b) Brev till NTM-centralen, Anders Östergård gällande vägunderhållet på de statliga vägarna
i kommunen, 14.3.2017

c) Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsnämnden: Utredning om utläggning av social-
och hälsovårdsverkets verksamhet, 21.2.2017

d) Vasa förvaltningsdomstol; Förvaltningsdomstolen har lämnat Bengt Hästbackas besvär
angående kommunens utlåtande om regeringens riktlinjer som underlag för indelningen
av självstyrande områden och social- och hälsovårdsreformens stegmärken utan pröv
ning.

e) Avskrifter av protokoll från följande möten har tillställts styrelsen:
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 20.2.2017
- Österbottens avfallsnämnd, 21.2.2017
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, styrelsen, 23.2.2017
- Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 27.2.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 6.3.2017
- Arbetsplatsmöte Skolcentrum, nr 36, 7.3.2017
- Arbetsplatsmöte gymnasiet, nr 2, 7.3.2017
- Nuckö-kommittén, 9.3.2017
- Mellersta Österbottens förbund, styrelsen, 20.3.2017

f) Sakkunniggrupper för förberedelserna med vårdreformen i Österbotten har kompletterats
med representanter från Kronoby.

g) Sammanställning av kandidatlistorna för kommunalvalet som den 9 april 2017 förrättas i
Kronoby kommun.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.
_________
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79 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
___________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
27.3.2017

Sida
4/122

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

4.4.2017

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: 60-62, 65-73, 77-79

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 63-64, 74-76

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: 63-64, 74-76

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.


