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kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
t.f. kommundirektör
förvaltningschef
ekonomichef
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Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 1 november 2017

Hans-Erik Lindgren Helena Broända

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 2 november 2017

Inger Bjon, förvaltningschef



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat
25.10.2017

Sida
5/157

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Torsdagen den 2 november 2017
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 30 oktober 2017 kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

100 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
101 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
102 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
103 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
104 §. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND
105 §. BUDGET 2017 Bokföringsrapport 1.1 - 30.9.2017
106 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2018
107 §. SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten 2018
108 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 Förslag till

kommunstyrelsens uppgiftsområde; social- och hälsovård
109 §. BIDRAG Förslag till principprogram för marknadsföring och

sponsorkontrakt
110 §. TRAFIK Finansiering av parkeringen vid Bennäs tågstation
111 §. TOMTER Anhållan om byte av tomt från tomtfestivalens tomtlotteri.
112 §. UNDERSTÖD Norra Svenska Österbottens Krigsveteraner rf.
113 §. MEDBORGARINITIATIV Namninsamling för rådgivande folkomröstning

enligt kommunallagen § 25
114 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
115 §. ÖVRIGA ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
30.10.2017

Sida
5/158

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

100 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 25 oktober 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 26.10.2017, varifrån övriga intresserade kan
erhålla den vid behov.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
30.10.2017

Sida
5/159

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

101 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen väljer Hans-Erik Lindgren och Helena Broända att justera protokollet den
1 november 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
30.10.2017

Sida
5/160

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

102 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
30.10.2017

Sida
5/161

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

103 §. 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:
- bildnings- och fritidsnämnden, 3.10.2017
- tillståndssektionen, 10.10.2017
- tekniska och miljönämnden, 18.10.2017

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.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
30.10.2017

Sida
5/162

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

104 §. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND

T.f. kommundirektören informerade om
- vad som händer om vi gör skattehöjningar enligt föreslagna procent

Resultat ca. -1,9 miljoner.
- vad som händer om vi uppbär skatt enligt nuvarande procent (ingen höjning)

Resultat ca. -2,8 miljoner.
- befolkningsmängdens utveckling och befolkningens antal i pensionsålder

Ordföranden informerade om att kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
30.10.2017 fått information av polischefen för Österbottens polisinrättning, Risto Lammi samt
Hans Snellman angående polisens verksamhet i i Österbotten, mellersta Österbotten och
södra Österbotten samt om drogproblematiken i nejden och behovet av samarbete.

Ordföranden berättade vidare om att delar av kommunens ledningsgrupp och förtroendeval-
da besökt Zachariasskolan i Nykarleby (Normens skola) 30.10.2017

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
30.10.2017

Sida
5/163

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 168/2017

105 §. BUDGET 2017 Bokföringsrapport 1.1 - 30.9.2017

Ekonomichefen:

För perioden 1.1-30.9.2017 har en budgetrapport och resultaträkning sammanställts, Bilaga
1/105 § av 30.10.2017. Resultatet visar -115 000 € och är 54 600 € sämre än budgeterat för
perioden. Driftsintäkterna har influtit mera än budgeterat, totalt 79,2 % då perioden skulle
förutsätta intäkter till 75,0 % enligt jämn fördelning månatligen. Kostnaderna uppgår till 76,5
% och har överskridit budgeten med 632 300 €. Kommunens egen verksamhet ligger inom
budget till alla delar, men köptjänsterna från Soite ligger för närvarande 5,6 % över budget.

Kommunalskatten har influtit 259 700 € under budget och vid slutet av året torde den influtna
kommunalskatten uppgå till knappt 700 000 € lägre än budgeterat, vilket drastiskt försämrar
resultatet. Samfundsskatten däremot, har influtit 404 000 € mera än budgeten förutsätter.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporterna för tiden 1.1–30.9.2017 för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade bokföringsrapporten för kännedom.
_________



KRONOBY KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
30.10.2017
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5/164

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 166/2017

106 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2018

Ekonomichefen:

Enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska en kommun senast den 17 novem-
ber året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska till-
lämpas. Inkomstskattesatsen ska fastställas med en fjärdedels procents noggrannhet.
Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren 1994-1997 varit 19 %, för åren 1998-
2013 19,5 %, år 2014 20 % samt år 2015-2016 20,75 %. Kommunfullmäktige fastställde
31.10.2016 § 220 skattesatsen för år 2017 till 21,25 %.

Enligt en prognos för innevarande år kommer resultatet att bli minus en halv miljon euro.
Kostnadsökningen har varit stor inom social- och hälsovården och kommunalskatten har inte
influtit i samma grad som budgeterat. Samfundsskatten gör att resultatet ändå inte blir sämre
då den gett mer än man budgeterat med.

Budgetförslaget för år 2018 som framläggs till behandling utgår från en förhöjd skattesats om
0,75 %-enheter till 22,00 %.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunens skattesats fastställs till 22 %.

Elisabeth Hagström föreslår att kommunens skattesats inte höjs och att ekonomisk inbespar-
ing görs via åtgärder inom verksamheten enligt Bilaga 1/106 § av 30.10.2017. Tapani Mylly-
mäki understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Hon fö-
reslår att omröstningen sker via namnupprop, vilket godkändes. Den som röstar på t.f. kom-
mundirektörens förslag röstar "ja" och den som röstar på Elisabeth Hagströms förslag röstar
"nej". Rösterna föll 6 ja-röster (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren, Lassas och Byggmäs-
tar)och 3 nej-röster (Hagström, Myllymäki och Salmela). T.f kommundirektörens förslag
vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att föreslå för fullmäktige att kommunens
skattesats fastställs till 22 %.
_________



KRONOBY KOMMUN
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KOMMUNSTYRELSEN
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 167/2017

107 §. SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten 2018

Ekonomichefen:

Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäktige
årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser samtidigt som
fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatten anges med en
hundradels procents noggrannhet.

Fastighetsskattesatserna ska fastställas enligt följande:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen ska fastställas mellan 0,93% - 1,80 %
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende ska fastställas

mellan 0,41 % - 0,90 %
- skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boen-

de ska fastställas mellan 0,93 % - 1,80 %
- skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser kan fastställas mellan 2,00 % - 6,00 %
- den nedre gränsen för fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund är 0,00
- fastighetsskatteprocenten för kraftverk är högst 3,10.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att den allmänna fastighetsskatteprocenten fastställs till 1,15 % (nu 1,00 %)
att skattprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende fast-

ställs till 0,65 % (nu 0,55)
att skattprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigva-

rande boende fastställs till 1,20 % (nu 1,15 %)
att skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser fastställs till 4,00 % (nu 2,00 %)
att fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund fastställs till 0,00 % (nu 0,00

%)
att fastighetsskatteprocenten för kraftverk fastställs till 2,85 % (nu 2,60 %)

Elisabeth Hagström föreslår att ingen höjning av fastighetsskatten görs. Joel Salmela och
Tapani Myllymäki understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Hon fö-
reslår att omröstningen sker via namnupprop, vilket godkändes. Den som röstar på t.f. kom-
mundirektörens förslag röstar "ja" och den som röstar på Elisabeth Hagströms förslag röstar
"nej". Rösterna föll 6 ja-röster (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren, Lassas och Byggmäs-
tar) och 3 nej-röster (Hagström, Myllymäki och Salmela). T.f kommundirektörens förslag
vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att godkänna t.f. kommundirektörens för-
slag.
_________
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 160/2017

108 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 Förslag till kommunstyrelsens
uppgiftsområde; social- och hälsovård

Tf. kommundirektören

Den totala nettoramen för social- och hälsovården på 22 543 600 € utgick från en nollram för
år 2018. Av dessa var 872 191 € avsedda för kostnader utanför samkommunen. I praktiken
har Soite i sina ramar gått in för en kostnadsökning på 1 % år 2018 och 0 % år 2019 och
2020.

För social- och hälsovården som ligger utanför värdkommunavtalet har ett förslag till budget
2018 uppgjorts, Bilaga 1/108 § av 30.10.2017. Förslagets kostnader uppgår till 482 579 €
och intäkterna till 35 000 €, vilket ger ett netto på -447 579 €.

När kommunstyrelsen senaste år tog ställningen till driftsbudgeten för 2017 samt för plane-
åren 2018-2019 gjorde den det till alla delar förutom social- och hälsovården. Soites förslag
till budget för år 2017 utgick från en kostnadsökning på 2,5 % på resultatet för år 2016. Soci-
al och hälsovårdsnämndens förslag till budget låg 1 421 310 € över den av fullmäktige god-
kända budgetramen, vilket delvis berodde på en rejäl överskridning av budgeten år 2016. I tf.
kd:s förslag till kommunstyrelsen hade anslaget skurits ner med en miljon, men var ändå 373
410 € över ramen. När först styrelsen och sedan fullmäktige 8.12.2016 tog ställningen till
budgeten gjorde man det enligt överstående förslag, men med ett beslut om att Soite på
kommunstyrelsens möte 23.1.2017 ger alternativa förslag till hur kostnadsminskningen på en
miljon inom social- och hälsovården ska genomföras. Detta skedde inte eftersom Soite hän-
visade till sin egen godkända budget och att man inte deltar i kommunernas beslutsfattande.
Senare har diskussioner om kostnaderna för social- och hälsovården i Kronoby förts med
Soite, men inga större konkreta beslut kring nedskärningar har fattats. Nivån på nollramen
för år 2018 ska ses ur ljuset av besluten senaste år, dvs. att en kostnadsnedskärning i Kro-
noby på en miljon euro inte genomfördes.

Soites prognos för Kronobys kostnader för år 2018 är 23 249 556 € vilket är 39 417 € mindre
än de fakturerade kostnaderna för år 2017 på 23 288 973 €. Prognosen för kostnaderna är
1 578 147 € över budgetramarna för social- och hälsovården via Soite.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

Kostnaderna för det grundläggande utkomststödet förs över till kommunstyrelsens budget-
område.

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
__________
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styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 133/2017

109 §. BIDRAG Förslag till principprogram för marknadsföring och sponsorkontrakt

T.f. kommundirektören
IK Myran har 30.1.2017 lämnat in ett förslag till olika samarbetsalternativ för år 2017. Alternativen som
rör sponsorering sträcker sig från exempelvis säsongskort á 150 euro, matchvärd eller plakat med
logo á 500 euro till tröjreklam á 1000-3000 euro eller matchpaket á 2000-5000 euro. Förfrågan disku-
terades i ledningsgruppen och i svaret av tf. kommundirektören konstaterades att kultur- och fritids-
nämnden, dvs. kommunen, årligen stött Myrans verksamhet genom verksamhetsbidrag. Utöver det
har kommunen också deltagit i olika projekt med jämna mellanrum, när en ansökan inkommit och
nämnden haft utrymme för denna i sin budget.

Kultur och fritidsnämnden har ett beslut på att;

62 §. BIDRAG Understödsannonser i programblad och dylikt
Kommunens ledningsgrupp har bestämt att det i huvudsak är bara kommunsekreteraren och ekono-
michefen som godkänner annonser i tidningar och programblad. Kommunen kommer i fortsättningen
att vara mycket restriktiv och därigenom spara pengar.

När det gäller nationella föreningar och organisationer så har kommunen brukat avböja och med moti-
veringen att man endast understöder lokala föreningar.

Lokala föreningar söker kommunalt föreningsbidrag och fram till nu har kommunen utöver detta kun-
nat stöda föreningarna med små annonser i programblad och dylikt.

Större föreningsbidrag passar mycket bättre. Kommunen bör inte stöda enskilda sektioner inom en
förening utan allt borde gå till moderföreningen som fördelar bidragen.

De medel, som tidigare har budgeterats under Understödsannonser (Konto 4246), har i budgeten
2015 flyttats över till Understöd från kultur- och fritidsnämnden (Konto 4742).

FK:S FÖRSLAG:
Kultur- och fritidsnämnden kommer inte längre att understöda med annonser i varken nationella eller
lokala föreningars programblad och dylikt.

BESLUT:
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
Föreningarna informeras via kommunens hemsida, e-postlista samt facebooksidan Kultur & Fritid -
Kronoby .

Vidare konstaterades i svaret att nämndens beslut också tangerar sponsorering och att Kronoby
kommun inte tidigare har haft sponsoravtal samt att kommunen i fall man går in för dylika avtal först
bör ha en policy för hur olika idrotter ska behandlas jämlikt. Slutligen konstaterades att ytterligare
diskussioner gärna förs i sammanhanget.

IK Myran återkom till ärendet den 31:e maj. Då konstaterade föreningen att Myrans damlag i division I
fått en hel del spaltutrymme i lokalpressen och att det är god PR för Kronoby kommun. Vidare före-
slogs att kommunen skulle vara matchvärd en gång under säsongen och att föreningen för det skulle
fakturera 500 euro. Föreningen diskuterade också ärendet den 8:e juni och föreslog därefter att kom-
munen skulle vara värd för två matcher i slutet av säsongen.
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Kronoby kommun har inte tidigare haft sponsoreringsavtal med enskilda föreningar. Otvetydigt är att
kommunen får värdefull reklam och uppmärksamhet när enskilda idrottare eller föreningar gör bra ifrån
sig i nationella sammanhang. Om kommunen skulle gå in för någon form av sponsorering är det viktigt
att olika idrotter behandlas jämlikt och att klara kriterier finns uppställda för när en eventuell sponsore-
ring kunde komma på fråga. Kronoby kommun har inte reserverat pengar i sin budget för dylika än-
damål.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen ger fritidskoordinatorn i uppdrag att göra upp ett förslag på principprogram för
sponsorering. Först därefter kan ställning tas till enskilda förslag.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kst 18.9.2017

Förvaltningschefen:
Fritidskoordinatorn har enligt uppdrag gjort upp ett förslag på principprogram för sponsorering.

T.F.KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till principprogram för sponsorering i enlighet med bilaga (bifo-
gas ej).

Under diskussionen föreslår Joel Salmela återremittering av ärendet så att kriterierna gäller även kul-
tursektorn. Tapani Myllymäki understöder förslaget.
Efter avslutad diskussionen konstaterade ordföranden, att det finns två förslag och att omröstning
genom namnupprop bör genomföras. Hon föreslog röstningspropositionen att den som röstar på be-
redningens förslag röstar "ja" och den som röstar på Salmelas förslag röstar "nej". Rösterna föll 0 ja-
röster, 8 nej-röster (Broända, Gripenberg, Hagström, Harju, Lindgren, Myllymäki, Salmela och Wist-
backa) och en avstod från att rösta (Byggmästar).

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för vidare behandling.
_________

Kst 30.10.2017

Förslaget till principprogram för marknadsföring och sponsorkontrakt har redigerats enligt
Bilaga 1/109 § av 30.10.2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till sponsorering i enlighet med bilagan.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 186/2017

110 §. TRAFIK Finansiering av parkeringen vid Bennäs tågstation

Förvaltningschefen:

Byggandet av parkeringsområdet vid Bennäs station är av största vikt med tanke på att man i
regionen arbetar för att avgångarna från Bennäs bibehålls och även ökar i framtiden. Tåget
är också ett viktigt komplement till flyget. Såväl affärsresenärer, fritidsresenärer och stude-
rande är i stort behov av bra tågtidtabell. Frågan om anläggande av ett nytt parkeringsområ-
de har diskuterats ett antal gånger i kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden och
förverkligats av Pedersöre kommun. Den nya parkeringen behövs, eftersom den gamla är
överfull. Pedersöre har förhandsfinansierat projektet men förväntar sig att Nykarleby, Jakob-
stad, Kronoby och Larsmo deltar i kostnaderna genom en fördelning av kostnaderna enligt
invånarantalet i kommunerna 31.8, enligt samma princip som när parkeringen utvidgades
förra gången (2012-2013). Projektets totala kostnader är 155.499,20 € och innebär därmed
att Kronobys andel skulle vara 20.538,40€. Med moms är summan 25.467,62 €.

Förutom Bennäs järnvägsstation använder sig kronobyborna av Karleby tågstation, vilket
minskar på användningen i Bennäs. Samtidigt är solidaritet i regionen viktig även när det
kommer till projekt som är ännu viktigare för Kronoby

I Kronobys budget 2017 för gemensamma projekt fanns 50.000€, varav 38.874, 26 € redan
är utdelade. Återstår alltså drygt 11.000€ att fördela. Enligt samarbetsnämndens beslut kan
kostnaderna överföras till år 2018. I budgeten för år 2018 finns medräknat budgetmedel för
EU- och övriga projekt varav 23.200 € inte är fördelade.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att Kronoby deltar i finansieringen av parkeringen med 11 000
euro år 2017 och den resterande summan år 2018.

Elisabeth Hagström föreslår att kommunen inte deltar i finansieringen av parkeringen i detta
skede på grund av ekonomiska orsaker. Joel Salmela understöder förslaget.

Ordföranden Liane Byggmästar föreslår att vi minskar stödet till totalt 10 000 euro på basen
av att inte alla invånare i kommunen använder Bennäs station, utan istället stationen i Karle-
by. Kari Harju understöder förslaget.

Ordföranden konstaterade att det finns tre understödda förslag och att omröstning i två om-
gångar bör genomföras. Hon föreslog röstningsproceduren att först ställs Hagströms förslag
mot ordförandens och därefter det vinnande förslaget mot t.f. kommundirektörens. I den för-
sta röstningsomgången röstar den "ja" som röstar på Hagströms förslag och "nej" den som
röstar på ordförandens förslag. Rösterna föll 4 ja-röster (Gripenberg, Hagström, Myllymäki
och Salmela) och 5 nej-röster (Broända, Harju, Lindgren, Lassas och Byggmästar). Ordfö-
randens förslag vann. I den andra omgången röstar den som röstar på t.f. kommundirektö-
rens förslag "ja" och den "nej" som röstar på ordförandens förslag. Rösterna föll 0 ja-röster, 5
nej-röster (Broända, Harju, Lindgren, Lassas och Byggmästar) och 4 medlemmar avstod från
att rösta (Gripenberg, Hagström, Myllymäki och Salmela). Ordförandens förslag vann.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att kommunen deltar i finansieringen av
parkeringen i Bennäs med totalt 10 000 euro.
_________
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Dnr: KST 164/2017

111 §. TOMTER Anhållan om byte av tomt från tomtfestivalens tomtlotteri.

Förvaltningschefen:
Ett av kommunens viktigaste mål i kommunens verksamhetsplan för år 2018 är en positiv befolknings-
ökning. Framgångsfaktorer för detta är bl.a. att främja tomttillgänglighet och kommunens image. Det är
egentligen affärs- och riskhanteringssektionen som borde besluta om åtgärder för att marknadsföra
tomter men på grund av att sektionen ännu inte har fått sin slutliga sammansättning, hinner den inte
besluta i ärendet och styrelsen måste gör det istället.
Kommunens tomter vid Fiskarholmen bör marknadsföras på ett mera effektivt sätt. Detta kunde för-
slagsvis göras i form av en tomtvisningsdag i form av ett jippo för möjliga inflyttare eller redan i kom-
munen boende intresserade. Tomtvisningen behöver inte vara något kostsamt arrangemang men
kunde med en liten insats inbringa nya kommuninvånare. Tomtvisning ordnas i samband med en triv-
seldag för hela familjen på Fiskarholmen. Gratis program i form av ponnyridning, ansiktsmålning,
hoppborg, uppvisning av brandbilar, skattjakt etc. ordnas.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen besluter avdela 1 500 euro från kostnadsstället för marknadsföring för att ordna en
tomtfestival vid Fiskarholmen den 30 september 2017 kl. 12-15.
Kommunstyrelsen besluter lotta ut en tomt (får välja mellan tomterna 2 och 3 i kvarter 309) bland in-
tresserade myndiga personer enligt följande villkor

- tomten överlåts först när huset är byggt,
- bygglov måste sökas inom ett år,
- tomten är inte möjlig att överlåta åt tredje part,
- enbart privatpersoner kan delta,
- endast anvisad tomt lottas ut
- en (1) lott/myndig person

Kommunstyrelsen besluter att sälja samtliga tomter på Fiskarholmen till festivalpris:
- 50% under tiden 30.9-31.12.2017.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Kst 30.10.2017

Planläggaren:

Vid tomtfestivalen som anordnades vid Fiskarholmen den 30.9.2017 vann Bernhard Åkerlund
en tomt vid tomtlotteriet. Enligt de regler kommunstyrelsen bestämde den 18.9 § 65, kunde
vinnaren välja mellan tomt 2 och 3 i kvarter 309. Nu önskar dock Åkerlund byta tomt till tomt
3 i kvarter 302 (Fiskgränd). Han har planer på att börja bygga under våren 2018 men önskar
bygga på en skogstomt. Tomterna motsvarar ungefär varandra i storlek.

Tanken med lotteriet var att man skulle få fart på byggandet vid Fiskarholmen och då kunde
man motivera byte av tomt till den nu önskade.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner ett tomtbyte och överlåter tomt 3 i kvarter 302 vederlagsfritt åt
Bernhard Åkerlund. Tomten består av ett ca 2190m2 stort outbrutet område av Kommuns
RNr 33:76, fastighetsbeteckning: 288-406-33-76, se bifogad Bilaga 1/111 § av 30.10.2017.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 189/2017

112 §. UNDERSTÖD Norra Svenska Österbottens Krigsveteraner rf.

Förvaltningschefen:

Norra Svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. har under många år beviljats ett under-
stöd på 3 000 € för veteranernas rehabilitering från social- och hälsovårdens budget i Krono-
by. Sedan social- och hälsovården överfördes till Karleby stad ingår beloppet i det anslag
som är budgeterat för kommunens egna kostnader för social- och hälsovården.

Penningsumman jämte influtna medlemsavgifter skall täcka kostnaderna för veteraners mas-
sage, bussresor till egna och distriktets evenemang, uppvaktningar vid födelsedagar och
begravningar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar 3 000 € i understöd till Norra svenska Österbottens krigsveteranfö-
rening r.f. för rehabilitering av frontveteraner år 2017. Anslag utgår ur styrelsens disposi-
tionsmedel/social- och hälsovård. Understödet betalas inte ut innan redovisningen för år
2016 har inkommit.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________
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Dnr: KST 187/2017

113 §. MEDBORGARINITIATIV Namninsamling för rådgivande folkomröstning enligt
kommunallagen § 25

Tf. kommundirektören

Henrik Huhta, Mikael von Konow, Stig-Ole Nyman m.fl. har lämnat in ett initiativ om en rådgi-
vande folkomröstning enligt kommunallagens 25 §, Bilaga 1/113 § av 30.10.2017. I Initiativet
kräver de att det omgående skall förrättas en kommunal rådgivande folkomröstning där alla
kommunens 18 år fyllda medborgare har möjlighet att rösta för till vilket landskap hen anser
att kommunen ska höra.

Enligt kommunallagen kan ett initiativ till en folkomröstning tas av minst fyra procent av de
kommuninvånare som fyllt 15 år. Fullmäktige ska utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning
enligt initiativet ska ordnas. I Kronoby fanns 6548 invånare 17.10.2017 när initiativet lämna-
des in. Av dessa hade 5409 fyllt 15 år. Det innebär att 216 invånare behövs för att uppfylla
kravet på 4 %.

Enligt 4 § i lagen om förfarande vid rådgivande kommunala folkomröstningar ska ett initiativ
av kommuninvånare individualisera den fråga i vilken folkomröstning ska ordnas. Vidare ska
initiativtagarna i initiativet försäkra att de är röstberättigade kommuninvånare och under med-
lemmarnas egenhändiga underskrifter skall deras namn, yrke eller syssla och adress tydligt
antecknas.

I initiativet försäkras att de undertecknade har fyllt 15 år och att de är kommuninvånare.
Formkraven för initiativet torde därmed uppfyllas. Av de 564 undertecknade så har 7 perso-
ner inte hittats i registret över invånare i Kronoby. Dessa förkastas därmed. Alla underteck-
nade har givetvis angett namn. Av de undertecknade har 34 inte angett sitt yrke eller syssla
och 4 har inte undertecknat initiativet utan endast skrivit sitt namn med versaler. Det är också
uppenbart att det finns ett fåtal namn som inte egenhändigt undertecknats. För helheten har
de här bristerna dock ingen betydelse eftersom antalet namn ändå är klart över den givna
gränsen för när ett initiativ ska behandlas.

I följetexten till initiativet, Bilaga 2/113 § av 30.10.2017, framför undertecknarna att det är
fråga om den största omvälvningen sedan kommunsammanslagningen i och med att bland
annat vården och omsorgen överförs från kommunerna till landskapen. I följetexten konstate-
rar undertecknarna också att Kronoby klart uttryckt befolkningens vilja att fortsätta samarbe-
tet norrut i vården och att det inte föreligger någon konflikt till denna del. Initiativtagarna kon-
staterar att det är förverkligandet av dessa åsikter som folkomröstningen tar fasta på och att
Kronoby kraftigare måste markera och informera om sin hållning.

Undertecknarna lyfter upp att frågan är större än tillgången till tjänster vid MÖCS och att det
är en fungerande struktur nära, som kan raseras när Österbottens landskap tar över ansva-
ret och bolagiserar sina stödtjänster. Kravet på en bolagisering utgår från 16:e kapitlet i re-
geringens proposition om inrättande av landskap och en reform av social- och hälsovården.
Där konstateras att det bildas tre nationella servicecenter för olika typer av expert- och stöd-
funktioner. Landskapens alternativ är att de nationella bolagen producerar de här expert- och
stödtjänsterna för landskapens del alternativt att landskapen själva gör det i bolagsform (och
i eventuellt samarbete med kommunerna). Denna diskussion är högaktuell i både Österbot-
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ten och Mellersta Österbotten och landskapen planerar för egna bolag vilket är en följd av
förslaget till lagstiftning.

Undertecknarna konstaterar vidare att Kronoby bör utreda konsekvenserna samt att man vet
vad Österbotten planerat, men att det bör föras en diskussion med Mellersta Österbotten för
att utreda vilket ansvar där kan tas för Kronoby och vad som krävs av oss. Fullmäktige tog
på sitt möte 25.9.2017 ställning till om en konsekvensbedömning ska göras och beslöt, efter
omröstning, att återkomma till ärendet i juni 2018, efter att lagförslagen godkänts i riksdagen.
Andemeningen i fullmäktige torde ha varit att en konsekvensutredning då också utförs. Före
lagstiftningen är klar är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att utreda konsekvenserna
på ett fullgott sätt. Båda landskapen har också precis inlett sitt strategiarbete vilket kommer
att vara avgörande för servicenivån i landskapen och det kommer att ta tid innan det är klart.
Det har stor betydelse för den faktiska servicenivån. Rapporten som undertecknarna hänvi-
sar till är inte godkänd som underlag för det fortsatta arbetet i Österbotten, utan istället är det
den sista delen med förändringsledarnas slutsatser som ligger som grund för det fortsatta
arbetet. Kronoby deltar aktivt i beredningsarbetet i Österbotten och exempelvis i utkastet till
verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018-2020 finns skrivet att ”Österbottens förbund
ser det som en självklarhet att Kronoby är en del av landskapet Österbotten. Förbundet arbe-
tar för att kronobyborna även i framtiden ska kunna erhålla goda vårdtjänster. Samarbetet
med Mellersta Österbotten i dessa frågor fortsätter.”

Undertecknarna konstaterar vidare att de vill se nuvarande vårdkedjor- och struktur med Soi-
te/Mellersta Österbotten och MÖCS som regel och inte som undantag inom Österbotten och
att de därför kräver en rådgivande folkomröstning och en bred samhällsdiskussion om kon-
sekvenserna för Kronobys del. Man föreslår att folkomröstningen ordnas i samband med
inkommande presidentval.

Kommunfullmäktige tog vid sitt möte 25.9.2017 ställning till en motion om strategi och rapport
om landskapsreformens förhandlingar. Där förklarade fullmäktige enhälligt motionen besva-
rad med utredningen. I utredningen konstaterades att exakta krav och mål är svåra att ställa i
och med att Kronoby inte är förhandlingspart i reformen och att flexibilitet behövs, men att två
papper uppgjorts som riktlinjer för arbetet. Det konstateras också att riktlinjerna sannolikt
behöver omarbetas ett flertal gånger i takt med att mera information fås. Klart är dock att
riktlinjerna uttryckligen utgår från vårdkedjor norrut för Kronobybornas del. Det har också
uttryckts klart bland annat i Kronobys utlåtande kring slutrapporten för arbetsgrupperna för
social- och hälsovården i Österbotten som kommunstyrelsen behandlade 21.8.2017.

En bred diskussion om reformen är viktig och bland annat av den anledningen ordnar kom-
munen tre stycken diskussionskvällar den 14.11, 15.11 och 16.11 i Kronoby, Nedervetil re-
spektive Terjärv. Även efter det är det viktigt med diskussion kring hur reformen påverkar
Kronoby och dess invånare. Enligt 2 § i lagen om förfarande vid rådgivande kommunala folk-
omröstningar kan folkomröstningar inte ordnas i samband med nationella val och därmed är
det inte möjligt att ordna en folkomröstning i samband med presidentvalet.

Kommunfullmäktige har två gånger under 2017 tagit ställning till om en folkomröstning om
landskapstillhörighet ska ordnas, nämligen 23.2.2017 och 25.9.2017. Båda gångerna har
fullmäktige efter omröstning beslutat att inte gå in för en folkomröstning i frågan.

Initiativet i sin helhet inkluderande namnteckningarna finns till påseende under kommunsty-
relsens möte.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige

att fullmäktige för en bred diskussion om landskapsreformen, att fullmäktige ge-
nomför en konsekvensutredning efter att lagarna om reformen stiftats, att full-
mäktige inte ordnar en folkomröstning samt att fullmäktige förklarar initiativet
slutbehandlat.

Medborgarinitiativet och namnunderskrifterna fanns till påseende vid mötet.

Tapani Myllymäki föreslår att folkomröstningen skall hållas, eftersom medborgarinitiativet har
fått ett stort understöd. Elisabeth Hagström understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Hon fö-
reslår att omröstningen sker via namnupprop, vilket godkändes. Den som röstar på t.f. kom-
mundirektörens förslag röstar "ja" och den som röstar på Tapani Myllymäkis förslag röstar
"nej". Rösterna föll 5 ja-röster (Broända, Harju, Lindgren, Lassas och Byggmästar) och 4
nej-röster (Gripenberg, Hagström, Myllymäki och Salmela). T.f. kommundirektörens förslag
vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning föreslå att fullmäktige för en bred diskus-
sion om landskapsreformen, att fullmäktige genomför en konsekvensutredning efter
att lagarna om reformen stiftats, att fullmäktige inte ordnar en folkomröstning samt att
fullmäktige förklarar initiativet slutbehandlat.
__________
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114 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Nedervetil servicecenter, arbetsplatsmöte, 21.9.2017
- Österbottens avfallsnämnd, 26.9.2017
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsens, 2.10.2017
- Optima samkommunstyrelsen, 4.10.2017
- Kårkulla samkommun, fullmäktige, 11.10.2017
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 13.10.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 16.10.2017

b) Brandskyddsfonden (PSR): Beslut om återkrav för en del av det understöd som beviljades
kommunen för renovering av brandstationen (i Nedervetil) 2005, sammanlagt 15 704
euro.

c) Närings-, trafik- och miljöcentralen; Inrättande av ett naturskyddsområde i Kronoby kom-
mun enligt 24 § 1 momentet i naturvårdslagen (1096/1996).

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom.
_________
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115 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga 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 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 100-108, 113-115

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

Paragrafer: 109-112

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: 109-112

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.


