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Sammanträdestid Måndagen den 6 mars 2017. Kl. 18.50-22.05

Sammanträdesplats Torgare
Sammanträdet inleddes med mat kl. 17.00.

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Dalvik, Sixten
Dahlbacka, Mikaela
Forsberg, Anders
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Sandström, Hans
Strandvall, Göran

Ersättare:

Hästö, Jan-Erik
Forsander, Tuula
Broända, Helena
Furubacka, Marina
Ollqvist, Helmer
Myllymäki, Tapani
Backman, Inger
Svartsjö, Peter
Saarukka, Karin

Övriga närvarande:

Lindgren, Hans-Erik
Högnabba, Stefan
Stenbäck, Mats
Brännkärr, Malin
Bjon, Inger
Kjellman, Pamela

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
t.f. kommundirektör
förvaltningschef
ekonomichef

Paragrafer: 42-59 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Pamela Kjellman

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 8 mars 2017

Göran Strandvall Bengt-Johan Skullbacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 14 mars 2017

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

Tisdagen den 14 mars 2017
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 6 mars 2017, kl. 17:00

Sammanträdesplats Torgare

Ärendets
nummer

Ärende

42 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
43 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
44 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
45 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
46 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
47 §. T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND
48 §. NÄMNDER Ändring av centralvalnämndens sammansättning för

kommunalvalet 2017
49 §. VAL Ändring av valnämndernas sammansättning,

kommunalvalet 2017
50 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
51 §. FASTIGHETER Köp av industritomter vid Företagarvägen,

Kronoby centrum.
52 §. UTLÅTANDE Miljökonsekvensbedömningsprogram för Kalavesi

produktionsanläggning/Keliber Oy
53 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Soites anhållan om utlåtande; plan för

ordnande av välfärdstjänster 2017-2018
54 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Utlåtande om utkastet till

regeringsproposition om lag om valfrihet inom social- och
hälsovården

55 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Malax kommuns anhållan om utlåtande;
samarbetsavtal angående Pixnekliniken

56 §. UNDERSTÖD Fördelning av understöd 2017
57 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Representanter till regionala beredningen av

landskaps-, social- och hälsovårdsreformen
58 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
59 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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42 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats 2.3.2017 och tillställts samtliga medlemmar av kom-
munstyrelse och -fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
________
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43 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Göran Strandvall och Bengt-Johan Skullbacka att justera protokollet
onsdagen den 8 mars 2017.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Göran Strandvall och Bengt-Johan Skullbacka att justera pro-
tokollet.
________
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44 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
________
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45 §. 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:
- kultur- och fritidsnämnden 9.2.2017
- miljönämnden 14.2.2017

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________
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46 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Val av ordförande och viceordföranden för
fullmäktige 1.1-31.5.2017
- delges de valda

- BILDNINGSVÄSENDET Utvärdering av avtalet för Jakobstadsregionens
gymnasienämnd
- delges projektkoordinator Maria Söderbacka och rektor Erland Slotte

- AVGIFTER Förslag till höjning av tomtpriser 2017
- delges tekniska avdelningen

- VÄGAR Anläggning av gång- och cykelväg; vägplan för Flygfältsvägen,
landsväg 748
- delges NTM-centralen, tekniska avdelningen samt markägarna

- BUDGET 2017 Anslag för firande av veterandagen
- delges veteranföreningen och fritidskoordinatorn

- BUDGET 2017 Tilläggsanslag för projekt gällande uppdatering av fastighets-
och fastighetsskatteregister
- delges ekonomiavdelningen, tekniska avdelningen och byggnadsnämnden

- FÖRTROENDEVALDA Uppsägning av förtroendeuppdrag; Johanna
Widjeskog
- delges Johanna Widjeskog och Hannele Svartsjö

- STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan
- träder i sin helhet ikraft 1.6.2017
- delges hela personalen och samtliga nämnder samt äldrerådet

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Carl-Johan Enroth m.fl.:s yrkande: samman-
kallande av kommunfullmäktige för ny behandling av landskapstillhörighet
- delges Carl-Johan Enroth

- MOTIONER OCH INITIATIV Utredning av motioner och invånarinitiativ
väckta 2016 samt tidigare obesvarade motioner
- delges motionsställarna

- MOTION Kristdemokraternas motion; åtgärda problem med bristen på
svenskspråkiga bäddavdelningsplatser
- delges Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

- REVISION Val av OFR-samfund för revisionsperioden 2017-2020
- delges KPMG och BDO Audiator Ab samt ekonomiavdelningen

- Motion om folkomröstning angående byte av landskap
- överförs för beredning

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
6.3.2017

Sida
3/72

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

14.3.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

47 §. T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND

Under frågestunden diskuterades kommunens ekonomi, social- och hälsovårdens kostnader
och struktur samt vilka åtgärder som bör vidtas. Diskussion fördes också kring beredningen
av landskapsreformen.

BESLUT:

Styrelsen beslöt att diskussion förs med Soites ledning kring ekonomin och att kom-
munstyrelsen därefter vid behov anhåller till kommunfullmäktige om en tilläggsbud-
get. Soites kostnader bör följas upp med en korrigerad faktura enligt förbrukning, ex-
empelvis kvartalsvis.

Styrelsen konstaterade att personal i Kronoby bereds plats i grupperna som bereder
landskapsreformen i Österbotten.
________
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Dnr: KST 9/2013

48 §. NÄMNDER Ändring av centralvalnämndens sammansättning för kommunalvalet 2017

Kst 7.1.2013, § 12:
Kommunsekreteraren:
Enligt förvaltningsstadga för Kronoby kommun § 57 bör tillsättas en centralvalnämnd bestående av
fem (5) medlemmar och minst fem (5) ersättare. Ersättarna är inte personliga, de kallas till nämndens
möten enligt vald ordningsföljd.
Medlemmarna och ersättarna skall väljas så att de i mån av möjlighet företräder de grupper av röstan-
de, som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.
Vid val iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 mom. 2 (206/95).

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige tillsätter en centralvalnämnd för mandattiden 2013-2016 med fem

medlemmar och fem ersättare, vilka skall ställas i den ordning som de tillträder i stället
för medlemmarna och

att kommunfullmäktige förordnar en medlem till ordförande och en till vice ordförande för
samma tid.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.
__________

BESLUT:

Kommunfullmäktige tillsatte centralvalnämnd för åren 2013-2016 enligt följande:
Carl-Otto Slotte
Björn Gripenberg
Ulla-May Holmlund
Veli Niemonen
Anne-Maria Hästbacka

Till ersättare i inkallelseordning valdes:
1. Tom Hansén
2. Dan-Anders Granvik
3. Ann-Catrin Hagnäs
4. Katrin Ravald
5. Annika Enfors
6. Teuvo Herranen
7. Pekka Välitalo
8. Ann-Marie Granholm
9. Peter Albäck

Till ordförande valdes enhälligt Carl-Otto Slotte och till vice ordförande Ulla-May Holmlund.
____________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
6.3.2017

Sida
3/74

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

14.3.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Kst 6.3.2017

Förvaltningschefen:

Vid senaste kommunalval, som förrättades i oktober 2012, valdes förtroendevalda till ut-
gången av år 2016, så också för centralvalnämndens del. Därefter har tidpunkten för kom-
munalvalet har ändrats och mandattiden för de förtroendevalda som valdes i valet 2012 för-
längts till utgången av maj 2017.

Enligt valanvisningarna är den kommunala centralvalnämnden beslutför med fem medlem-
mar. Om en ersättare har avlidit eller har förhinder eller är jävig, får kommunstyrelsen vid
behov förordna en tillfällig ersättare, förvL 27-30 §.

Centralvalnämndens ordinarie medlem Björn Gripenberg har anmält att han kandiderar i
kommunvalet. Ersättare Annika Enfors är jävig p.g.a. makens kandidatur. Ersättaren Teuvo
Herranen har anmält kandidatur i valet och ersättaren Pekka Välitalo har flyttat från kommu-
nen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer en ny medlem till centralvalnämnden för kommunalvalet 2017.

Kommunstyrelsen väljer tre nya ersättare till valnämnden för kommunalvalet 2017.

Kommunstyrelsen besluter att de valda ersätter centralvalnämndsmedlemmen och ersättare
som byts ut och att inkallningsordningsföljden inte ändras.

BESLUT:

Kommunstyrelsen valde Mats Stenbäck (KD) till ny medlem istället för Björn Gripen-
berg i centralvalnämnden för kommunalvalet 2017.

Kommunstyrelsen valde Mattias Dahlbacka (obunden SDP) istället för Pekka Välitalo,
Seppo Filppula (SFP) istället för Teuvo Herranen och Susann Saitajoki (KD) istället för
Annika Enfors till nya ersättare till valnämnden för kommunalvalet 2017.

Kommunstyrelsen besluter att de valda ersätter centralvalnämndsmedlemmen och
ersättare som byts ut och att inkallningsordningsföljden inte ändras.
_______
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Dnr: KST 120/2016

49 §. VAL Ändring av valnämndernas sammansättning, kommunalvalet 2017

Förvaltningschefen:
Kommunalval förrättas söndagen den 9 april 2017. Enligt 15 § i vallagen skall kommunstyrelsen i god tid
före valet för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd, som består av ordförande, vice ordförande
och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre stycken. Ersättarna är inte
personliga, de skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för de ordinarie medlemmarna. Val-
nämnden är beslutför med tre medlemmar.

I § 15 sägs också "Såväl valnämndens och valbestyrelsens medlemmar som deras ersättare ska i den
utsträckning det är möjligt företräda de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riks-
dagsval ställt upp kandidater i valkretsen i fråga." Därför bör också partitillhörighet antecknas för de
personer som inväljs i valnämnderna.

Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall vara representerade både som
ordinarie ledamöter och som ersättare till minst 40 %.

Lagen om ändring av vallagen 563/2015 innehåller bl.a. en ny bestämmelse enligt vilken valmyndighe-
terna ska sköta sitt uppdrag opartiskt
- en person som är uppställd som kandidat i valet får inte vara medlem eller ersättare i en valnämnd
- en kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara medlem eller
ersättare i valbestyrelsen,
- en kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara valförrättare
- en kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara valbiträde.

För detta val gäller fullmäktiges beslut från 18.4.2014 § 58 att kommunen fortsättningsvis är indelad i 8
röstningsområden.

Röstningslokaler är enligt styrelsens beslut 17.10.2016 Norrby skola, Samlingshuset, Söderby skola,
Nedervetil skola, Norrby byagård, Terjärv skola, Kortjärvi byagård och Småbönders skola.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen tillsätter vidtalade personer till 8 valnämnder för kommunalvalet 2017, bestående av
ordförande, vice ordförande och 3 medlemmar samt 5 ersättare.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet till nästa möte.
_______________

Kst. 31.10.2016

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt tillsätta 8 valnämnder för kommunalvalet 2017, bestående
av ordförande, vice ordförande och 3 medlemmar samt 5 ersättare enligt följande:

1 röstningsområdet, Norrby-Hopsala:
Ordförande: Håkan Vikström, sfp
Vice ordförande: Christer Holmbäck, sfp
Ledamöter: Olav Träisk, sfp
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Benita Hästö sfp
Carola Sundqvist, sfp

Ersättare: Anna-Greta Hästö, sfp
Ulf-Peter Wiss, sfp
Rune Hästö, sfp
Siv Granqvist, sfp
Madelin Abbors, sfp

2 röstningsområdet, Kronoby centrum:
Ordförande: Fredrik Bäck, sfp
Vice ordförande: Pekka Saajoranta, saml.
Ledamöter: Barbro Skogvik, obunden kd

Thea Snåre, sfp
Lena Sabel, sfp

Ersättare: Lillemor Berglund-Koivusalo, sfp
Gunda-Lill Törnqvist, sfp
Markus Riska, obunden sdp
Marlén Nylund, sfp
Leif Svartsjö, c

3 röstningsområdet, Söderby:
Ordförande: Håkan Björklund, sfp
Vice ordförande: Ann-Sofi Drycksbäck, sfp
Ledamöter: Bjarne Sjölind, sfp

Marja Åbacka, sfp
Åsa Bäckström, sfp

Ersättare: Kjell Nyberg, sfp
Anneli Grankull, kd
Karin Snåre, sfp
Glenn Haga, sfp
Lena Nylund, sfp

4 röstningsområdet, Nedervetil:
Ordförande: Joacim Sandbacka, sfp
Vice ordförande: Ann-Marie Granholm, sfp
Ledamöter: Mikaela Dahlbacka, sdp

Harry Kronqvist, kd
Heidi Forsström, sfp

Ersättare: Ari Hakola, c
Bertel Björkqvist, sfp
Sven Lidsle, kd
Vivan Bäck, obunden
Hanna Sandstedt, sfp

5 röstningsområdet, Nedervetil, Norrby:
Ordförande: Gey Ahlroos, sfp
Vice ordförande: Tarja Uusitalo, sfp
Ledamöter: Olav Hongell, obunden

Asta Skog, sfp
Bertel Riippa, obunden
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Ersättare: Ann-Marie Ahlroos, sfp
Tom Lillsund, sfp
Anette Skog, sfp
Max Skog, sfp
Folke Ekfors, obunden sdp

6 röstningsområdet, Terjärv centrum:
Ordförande: Stig-Gustav Vistbacka, kd
Vice ordförande: Katrin Ravald, sfp
Ledamöter: Margita Backman, sfp

Johan Grahn, sfp
Lars Björk, sfp

Ersättare: Jessica Flöjt, obunden sfp
Mona Ahlsved, sfp
Bo-Erik Storbacka, sfp
Ann-Sofi Granholm, sfp
Peter Albäck, c

7 röstningsområdet, Djupsjöbacka:
Ordförande: Vilhelm Dahlvik, sfp
Vice ordförande: Tuula Lassas, sfp
Ledamöter: Margaretha Högnabba, obunden sfp

Barbro Hansson, sfp
Tom Djupsjöbacka, sfp

Ersättare: Mikael Ahlsved, sfp
Sixten Ahlsved, obunden sfp
Ann-Sofie Högnabba, sfp
Yvonne Skytte, sfp
Mårten Forsander, sfp

8 röstningsområdet, Småbönders:
Ordförande: Monika Vistbacka,obunden sfp
Vice ordförande: Sten Widjeskog, sfp
Ledamöter: Liisa Nyman, obunden

Per-Erik Skog, obunden
Inger Furu-Vidjeskog, obunden sfp

Ersättare: Tommy Furu, sfp
Hannele Svartsjö, obunden
Lars Vistbacka, sfp
Johnny Widjeskog, obunden
Carl-Gustav Storbacka, obunden sfp

____________

Kst 6.3.2017

Förvaltningschefen:

Sedan valet av medlemmar till valnämnderna gjordes har situationen förändrats. Två med-
lemmar har meddelat om jäv och kan inte delta i valnämndens arbete: Hanna Sandstedt från
röstningsområde 4 (p.g.a. mannen kandiderar) och Tuula Lassas från röstningsområde 7
(kandidat).
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Vid genomgången av inlämnade anmälningslistor gällande kandidater till kommunalvalet
konstaterades att Leif Svartsjö (ersättare i röstningsområde 2) är anmäld som kandidat och
inte kan delta i valnämndens arbete.

För samtliga dessa borde väljas ny medlem till respektive valnämnd för inkommande kom-
munalval.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen tillsätter en ersättare till valnämnden i röstningsområde 2.

Kommunstyrelsen tillsätter en ersättare till valnämnden i röstningsområde 4.

Kommunstyrelsen tillsätter en viceordförande till valnämnden i röstningsområde 7.

Kommunstyrelsen besluter att de valda ersätter de valnämndsmedlemmar och ersättare som
byts ut och att inkallningsordningsföljden inte ändras.

BESLUT:

Kommunstyrelsen tillsätter Henrik Huhta (Saml) som ersättare till valnämnden i röst-
ningsområde 2.

Kommunstyrelsen tillsätter Päivi Cainberg (obunden SFP) som ersättare till valnämn-
den i röstningsområde 4.

Kommunstyrelsen tillsätter Yvonne Skytte (SFP) som viceordförande till valnämnden i
röstningsområde 7 och Mona-Lisa Grankvist (SFP) som ersättare i röstningsområde 7
istället för Yvonne Skytte.

Kommunstyrelsen besluter att de valda ersätter de valnämndsmedlemmar och ersätta-
re som byts ut och att inkallningsordningsföljden inte ändras.
_______
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Dnr: KST 41/2017

50 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
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Dnr: KST 33/2017

51 §. FASTIGHETER Köp av industritomter vid Företagarvägen, Kronoby centrum.

Planeraren:

Underhandlingar har förts angående att köpa två industritomter samt väg- och grönområde
vid Företagarevägen i Kronoby centrum. Säljare är Roger Slotte. Tomterna ligger lägligt till i
närheten av korsningsområdet vid Flygfältsvägen - Riksväg 8, Bilaga 1/51 § av 6.3.2017.
Markområdet är ca 1,59 ha och består av tomtmark ca 14 300 m2, vägområde ca 1 100 m2

samt grönområde ca 500 m2.

Kommunen har ett flertal år försökt köpa detta område och borde köpa in dessa tomter, då
de har ett bra läge. Kommunen har inte i dagens läge några fler lediga industritomter på om-
rådet. Åkerområdet är utarrenderat och arrendatorn får fortsätta bruka åkern genom arren-
dekontrakt på ett år åt gången, dock så att kommunen får avbryta arrendet ifall någon tomt
säljs.

Kommunstyrelsen får köpa tomter då området behövs för att förverkliga detaljplanen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen köper ett ca 1,59 ha stort outbrutet markområde av fastigheten Brudstena
RNr 1:46, i Kronoby kommun av Roger Slotte. Fastighetsbeteckning: 288-405-1-46. Köpe-
summan är 50 000 euro.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________
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Dnr: MILJ 5/2017

52 §. UTLÅTANDE Miljökonsekvensbedömningsprogram för Kalavesi produktionsan-
läggning/Keliber Oy

Miljönämnden 14.2.2017

Keliber Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten lämnat in ett miljö-
konsekvensbedömningsprogram gällande en produktionsanläggning (anrikningsverk) för
litium i Kalavesi by i Kaustby kommun. Bolagets mål är att bryta 600 000 ton spodumenmalm
per år i bolagets stenbrott, samt anrika och förädla malmen i produktionsanläggningen i Ka-
lavesi. Miljökonsekvensbedömningsprogrammet hålls till påseende i Kaustby, Kronoby och
Karleby under tiden 7.2-8.3.2017. Miljönämnden ges möjlighet att ge utlåtande om program-
met senast 8.3.2017.

Enligt kungörelsen ska malmen före anrikningen krossas, schaktningsavfall separeras ge-
nom optisk sortering eller/och magnetisk avskiljning, och krosset malas. Anrikningen baserar
sig på tyngdkraftsbaserad separering och flotation. Produkter som fås via processen är spo-
dumenkoncentrat samt niobtantalkoncentrat och kvarts-fältspatkoncentrat. Kristallstrukturen i
spodumenkoncentratet förvandlas i hög temperatur från alfaspodumen till betaspodumen
som upplöses och från upplösningen utfälls den slutliga produkten litiumkarbonat. Ca
150 000 ton spodumenkoncentrat per år tillverkas av malmen. Den planerade produktions-
kapaciteten för litiumkarbonat är 12 000 t/a. Litiumkarbonat används som råmaterial i bl.a.
batteriindustrin. I processen bildas restprodukter och biflöden som eventuellt produktifieras.
Dessa lagras i bassängområdet som byggs i den omedelbara närheten av produktionsan-
läggningen.

Alternativ som ska bedömas:

Alternativ 0, ALT0: Produktionsanläggningen byggs inte i Kalavesi. Kelibers brytningsverk-
samhet och malmproduktion inleds dock i bolagets satellitgruvor. Största delen av projektom-
rådet i Kalavesi förblir i nuvarande tillstånd, i huvudsak som skogsbruks- och myrområden.
Verksamheten i området består närmast av skogsbruk och rekreationsanvändning.

Alternativ 1, ALT1: I alternativ 1 byggs produktionsanläggningsområdet i Kalavesi med nöd-
vändiga anläggningar. I produktionsanläggningen tar man emot och anrikar 600 000 ton
malm per år. Råvattnet till anläggningen tas antingen från Vissavesi eller Perho å. Vid anrik-
ningen bildas anrikningssand som deponeras i bassängerna för anrikningssand som s.k.
bassänglagring, vilket innebär att vattnet separeras från anrikningssanden och leds tillbaka
till anläggningens vattencirkulation efter reningsprocesser.

Alternativ 2, ALT2: Alternativ 2 avviker från alternativ 1 endast när det gäller hanteringen av
anrikningssanden. I alternativ 2 byggs produktionsanläggningsområdet i Kalavesi med nöd-
vändiga anläggningar, mängden malm som anrikas är 600 000 t/a och råvattnet till produk-
tionsanläggningen tas antingen från Vissavesi eller Perho å. I alternativ 2 behandlas anrik-
ningssanden och övriga restprodukter så att materialet blir torrare och deponeringen kan
göras som torrlagring (dry stacking) i bassängområdet.
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I både ALT1 och ALT2 leds överskottsvattnet från anrikningsprocesserna och bassängerna
via reningsprocesser till diket Kalavedenoja och vidare till Perho å, genom Storträsket i Ne-
dervetil.

MKB-programmet som gäller stenbrotten (Mellersta Österbottens litiumprovins) blev färdigt
år 2014. Miljönämnden gav ett utlåtande om programmet i 11 § 18.2.2014 och konstaterade
då att projektet kommer att påverka sjögruppen i mellersta delen av Perho å i Nedervetil obe-
roende av vilket av de presenterade alternativen som väljs. Miljönämnden ansåg att även
andra alternativ bör utredas och de kumulativa effekterna av malmbrytning på flera närlig-
gande områden beaktas. Närings-, trafik- och miljöcentralen gav i egenskap av kontaktmyn-
dighet sitt utlåtande om programmet 14.5.2014, och beaktade miljönämndens åsikter i utlå-
tandet.

Man räknar med att miljökonsekvensbeskrivningen, där resultaten av miljökonsekvensbe-
dömningen enligt programmet och kontaktmyndighetens utlåtande sammanställs, gällande
stenbrotten ska bli färdig våren 2017. Miljökonsekvensbeskrivningen gällande anrikningsver-
ket i Kalavesi beräknas bli färdig hösten 2017. Därefter kan miljötillstånd sökas.

Västra Finlands miljötillståndsverk har beviljat miljötillstånd för anrikningsverket 30.11.2006
för hantering av max 160 000 t/a. Ett nytt miljötillstånd behövs då man nu planerar att be-
handla 600 000 ton malm per år. Miljökonsekvensbedömning ska göras för brytning, anrik-
ning och bearbetning av metallhaltiga malmer eller andra gruvmineraler om den totala
mängden som lösgörs är minst 550 000 ton om året.

Ett informationstillfälle där projektet presenterades för allmänheten ordnades i Kaustby
9.2.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av miljökonsekvensbedömningsprogrammet för Kalavesi produktions-
anläggning (anrikningsverk) och ger synpunkter.

BESLUT:

Miljönämnden ger följande utlåtande gällande miljökonsekvensbedömningsprogrammet för
Kalavesi produktionsanläggning (anrikningsverk):

Miljönämnden konstaterar att den planerade verksamheten kommer att påverka vattendra-
gen i Nedervetil i Kronoby kommun. Byggplatsen för anrikningsverket och bassängområdet
ligger inom Perho ås vattendragsområde. Överskottsvatten från anrikningsprocesserna och
bassängerna planeras att ledas via Kalavedenoja och Köyhäjoki å till Storträsket, som är en
del av sjögruppen i mellersta delen av Perho å.

Alternativen som enligt bedömningsprogrammet skall utredas är enligt miljönämndens me-
ning mycket lika. Endast behandlingen av anrikningssanden och lagringen av den skiljer al-
ternativ 1 från alternativ 2. Överskottsvatten leds i båda alternativen till samma recipient, sjö-
gruppen i mellersta delen av Perho å. Miljönämnden anser att i miljökonsekvensbedömning-
en borde utredas även andra alternativ, med syfte att minska belastningen på nämnda sjö-
grupp.
__________
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Kst. 6.3.2017

T.F.KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar miljönämndens behandling av ärendet för kännedom och antar
miljönämndens beslut som sitt eget utlåtande gällande miljökonsekvensbedömningspro-
grammet för Kalavesi produktionsanläggning. Kommunstyrelsen poängterar att i miljökonse-
kvensbedömningen också bör utredas andra alternativ för att minska belastningen vid Stor-
träsket samt att det är viktigt att eventuellt tagande av vatten ur Perho å bedöms noggrant så
att inte vattennivån blir för låg särskilt under torra somrar.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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Dnr: KST 31/2017

53 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Soites anhållan om utlåtande; plan för ordnande av
välfärdstjänster 2017-2018

Förvaltningschefen:

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har den 16.2.2017 till sina
medlemskommuner skickat en finskspråkig begäran och 28.2.2017 en svenskspråkig begä-
ran om utlåtande över plan för ordnande av välfärdstjänsterna. Enligt hälsovårdslagens 34 §
skall kommunerna inom samma samkommun för ett sjukvårdsdistrikt göra upp en plan för
ordnande av hälso- och sjukvård. En förutsättning för godkännandet är att minst 2/3 av
kommunerna i samkommunen godkänner den och att dessa kommuners invånarantal är
minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i alla kommuner i samkommunen. I social-
vårdslagen finns inte motsvarande bestämmelser.

Styrelsen för Soite har godkänt planen i enlighet med Bilaga 1/53 § av 6.3.2017 och emotser
kommunernas utlåtande om den bifogade planen för ordnandet av välfärdstjänsterna senast
10.3.2017. Därefter behandlas ärendet på nytt i styrelsen och förs vidare till samkommun-
fullmäktige för fastställande.

Planen för ordnandet av välfärdstjänsterna beskriver principerna och målen för ordnandet av
de integrerade social- och hälsovårdstjänsterna i Mellersta Österbottens landskap. Planen
baserar sig på uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov. I
planen ska det överenskommas om samarbetet mellan kommunerna, om målen för verk-
samheten för främjande av hälsa och välbefinnande och vem som ansvarar för verksamhe-
ten m.m.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen diskuterar och godkänner planen för ordnande av välfärdstjänster 2017-
2018 men betonar att vården och omsorgen alltid bör ske på patientens/klientens eget språk
och att samarbete mellan olika landskap bör göras möjlig.

Kommunstyrelsen anser att det är bra med mera hembesök exempelvis inom rehabilitering
och sjukvård samt att familjecenter är bra.

Kommunstyrelsen konstaterar att organisationen bör fungera flexibelt. Koncentrerade tjäns-
ter eller klarare uppgiftsfördelning får inte hindra användningen av sunt förnuft. Informations-
gången inom vårdkedjan bör säkerställas.

Kommunstyrelsen efterlyser klarare åtgärder och mätare som gör att konsekvenserna för
kunderna och samkommunens medlemmar lättare kan förstås.

Kommunstyrelsen poängterar att det är viktigt med budgetdisciplin när planen genomförs.

Kommunstyrelsen efterlyser klara åtgärder på hur Kronoby ska nå landsmedeltalet gällande
behovsstandardiserat index.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________
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Dnr: KST 23/2017

54 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Utlåtande om utkastet till regeringsproposition
om lag om valfrihet inom social- och hälsovården.

Kommundirektören

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet ber kommunerna i Fastlandsfinland,
att lämna yttranden om regeringens proposition med förslag till valfrihetslagstiftning, Bilaga
1/54 § av 6.3.2016. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering och
de riktlinjer som regeringen drog upp den 20 oktober 2015, den 7 november 2015 och den 5
april 2016 ska en social- och hälsovårdsreform genomföras i Finland. I samband med refor-
men bereds lagstiftning om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. Regeringspro-
positionen som begäran om utlåtande gäller är avsedd att främja kundernas möjligheter att
inom social- och hälsovården välja tjänsteproducent, förbättra tillgången till tjänsterna och
deras kvalitet samt stärka incitamenten för en kostnadseffektiv verksamhet och kontinuerlig
utveckling. Lagen tillämpas på social- och hälsovården som omfattas av landskapets organi-
seringsansvar.

I den fortsatta beredningen av lagutkastet kompletteras och preciseras de rättigheter och
skyldigheter som gäller landskapets styrnings- och uppföljningssystem och producenternas
rättigheter och skyldigheter så att de blir exaktare särskilt i fråga om systemet med kund- och
betalsedlar. Avsikten med att precisera bestämmelserna är att landskapet ska ha tillräckliga
metoder för att säkerställa social- och hälsotjänsterna på lika villkor. I lagen och den övriga
riksomfattande styrningen sörjer man för att landskapen fungerar på ett tillräckligt enhetligt
sätt på riksnivå. Med preciseringen säkerställer man även kundens rättsskydd och förtydligar
tjänsteproducenternas ställning. Preciseringarna kommer att beredas under remissbehand-
lingen utifrån remissvaren. I begäran om utlåtande finns frågor som betjänar detta.

Valfrihetslagstiftningen har beretts i samband med landskaps- och social- och hälsovårdsre-
formen. I reformen ska till lagen om produktion av social- och hälsotjänster tas in bestäm-
melser om väsentliga krav som gäller tjänsteproduktionen (ackreditering eller certifiering).
Som en del av social- och hälsovårdsreformen förenklas även finansieringssystemet. Under
2017 utarbetas dessutom en regeringsproposition med förslag till förenkling av flerkanalsfi-
nansieringen.

Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som innehåller preciserade frå-
gor om utkastet till regeringsproposition. I enkäten är det möjligt att motivera svaren på frå-
gorna, och dessutom finns det gott om plats för fritt formulerade kommentarer och detaljera-
de förslag till författningsändring. Det material som hör till begäran om utlåtande finns på
adressen http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande-31-1-2017

Svaren ska lämnas in senast 28.3.2017 före kl. 16.15. När det görs ett sammandrag av re-
missvaren beaktas endast de svar som har kommit in inom utsatt tid.

T.F. KD:S FÖRSLAG

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna enkätsvaren om utkastet till lagstiftning om kundens
valfrihet inom social- och hälsovården enligt Bilaga 2/54 § av 6.3.2017.
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BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________
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Dnr: KST 21/2017

55 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Malax kommuns anhållan om utlåtande; samarbets-
avtal angående Pixnekliniken

Förvaltningschefen:
Kårkulla samkommun beslöt vid sitt möte 12.10.2016 § 25 att missbrukarvårdens verksam-
het i samkommunens regi upphör 30.6.2017.

Missbrukarvård på svenska är en stor angelägenhet för kommunernas invånare. I avsikt att
upprätthålla kontinuerlig verksamhet fram till dess att landskapsreformen genomförs och so-
cial- och hälsovården överförs till landskapet Österbotten vore det viktigt att muissburkarvår-
den får en ny värdorganisation. Preliminära diskussioner har därför förts med kommunerna
kring en organisering av missbrukarvården vid Pixnekliniken i Malax kommuns regi. Malax
kommunstyrelse beslöt vid sitt möte 23.1.2017 att sända ut en begäran om utlåtande om att
tvåspråkiga kommuner i Österbotten ingår ett samarbetsavtal kring missbrukarvården vid
Pixnekliniken.

Eftersom Kårkulla har beslutat att avsluta verksamheten och verkställt sina beslut kommer
det inte att handla om överlåtelse av rörelse. I stället handlar det om att starta upp Pixnekli-
niken från och med 1.8.2017 i ny regi. Arrangemanget skulle bygga på ett värdkommunavtal
och en direktion, för att ge samarbetskommunerna möjlighet till insyn i verksamheten. Pris-
sättningen ses över, förslagsvis så att den tidigare tillämpade årsavgiften skulle sänkas och i
stället skulle dygnspriserna för användningen höjas. Budgeten skulle baseras på Pixneklini-
kens nuvarande personalstyrka och en förstärkning med en tjänst, dock så att totalbudgeten
på årsnivå för 2017 landar på ungefär nuvarande nivå, omkring 560 000 brutto (ca 15 000
mer än en motsvarande Kårkullabudget 2017). Förstärkningen på personalsidan är viktig för
att det ska möjliggöra högre personaltäthet och därmed högre vårddygnsproduktion. Förman
för enheten skulle vara i tjänsteställning och den tjänsten skulle lediganslås. Befintlig perso-
nal vid Pixnekliniken bereds möjligheten att anställas i befattningar, som motsvarar nuvaran-
de funktioner. Det är en viktig målsättning att ta tillvara kompetensen vid Pixnekliniken och
att upprätthålla kontinuitet i missbrukarvården tills landskaps--reformen genomförs och verk-
samheten kan överföras på bredare axlar. Malax kommun kan axla ett visst ansvar för att
utveckla nuvarande verksamhet, bland annat genom personalförstärkningen, sträva till högre
vårddygnsproduktion och få en bredare servicepalett. En bredare ansats till utveckling av
missbrukarvården behöver dock ske i anslutning till förberedelserna för social- och hälso-
vårdsreformen och Malax kommun torde förbinda sig till att samarbeta med behövliga ar-
betsgrupper på regional nivå för det ändamålet.

Kronoby bör ha möjlighet att använda sig av missbrukarvårdens tjänster vid Beroendecentret
Porten vid Soite i Karleby när det gäller tillnyktrings- och avvänjningsvård, öppen rehabiliter-
ing (unga, vuxna), anstalts- och familjerehabilitering samt behandling av spelberoende. Ser-
vicen produceras av Ventuskartano ry.Tillgången på svensk service kan dock inte garanteras
24 h i dygnet och därför är Pixnekliniken ett viktigt alternativ för personer som kan behöva
vård på svenska.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner utkastet till avtal, preliminärt förslag till

årsbudget och förslag till produktkatalog för Pixnekliniken.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______
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Dnr: KST 37/2017

56 §. UNDERSTÖD Fördelning av understöd 2017

Ekonomichefen:

Kommunstyrelsen godkände 13.2.2017 § 23 dispositionsplanen för sina uppgiftsområden.
Under kostnadsstället Kommunstyrelsen ingår ett anslag om 11 500 € som övriga understöd
till sammanslutningar. Senaste året fördelades en summa på 8 500 € till Botnia 4h och totalt
3 000 € till kommunens tre Folkhälsanföreningar, vilken överfördes till kultur- och fritids-
nämndens att fördela. Per 28.2.2017 har endast Botnia 4H och Skärgårdsrådet lämnat in
ansökningar. Botnia 4H:s ansökan uppgår till 25 400 €. Skärgårdsrådets ansökan har över-
förts till tekniska nämnden för behandling.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar Botnia 4H 8 500 € och överför 3 000 € till kultur- och fritidsnämn-
den för utdelning till kommunens tre Folkhälsanföreningar för simskolverksamhet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________
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Dnr: KST 42/2017

57 § SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Representanter till regionala beredningen av land-
skaps-, social- och hälsovårdsreformen

Förvaltningschefen:

Social- och hälsovårdsnämnden inom Jakobstads samarbetsområde beslöt vid sitt möte
21.2.2017 att en arbetsgrupp, som kallas för Malmska områdets framtid, kompletteras med
stads/kommundirektörerna och återupptar arbetet med att gemensamt definiera samarbets-
områdets prioriteringar då det gäller regionens social- och hälsovård i den kommande land-
skapsreformen. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt även att komplettera arbetsgruppen
med medlemmar från Kronoby; kommundirektören samt en förtroendevald.

En officiell inbjudan att delta i arbetsgruppens verksamhet är på kommande men med tanke
på att man vill komma snabbt igång har ett första möte inbokats till onsdagen 8 mars kl.
14.00 i Jakobstad

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser kommundirektören och en förtroendevald att delta i arbetsgruppen
för den regionala beredningen av social- och hälsovården.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande med
kommunstyrelsens viceordförande som ersättare att delta i arbetsgruppen för den
regionala beredningen av social- och hälsovården.
________
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58 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

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

- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, svenska sektionen,
26.1.2017

- Optima, samkommunstyrelsen, 26.1.2017
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 30.1.2017
- Karleby stad, räddningsnämnden, 2.2.2014
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, delegationen för ägar-

styrning, 13.2.2017
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 20.2.2017

b) Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun ordnar ett diskussionstillfäl-
le om landskapsäldreråd och -handikappråd vid Veikko Vionojan koulu i Ullava,
12.4.2017 kl 18.00.

c) Karleby stad/ungdomsrådet anordnar 23.3.2017 ett möte för ungdomsfullmäktigen från
kommunerna Toholampi, Kannus, Kaustby, Perho, Halso, Vetil, Lestijärvi och Kronoby.

d) Brev till Kronoby kommuns fullmäktige från ansvarspersonerna Carina Kainberg och
Anne Hägglund, inkommet 16.2.2017, Bilaga 1/58 § av 6.3.2017.

e) 28.3 kl 17.30-20.30 bjuder förändringsledarna Göran Honga, Jukka Kentala och Varpu
Rajaniemi till en regional infokväll kring landskaps- och vårdreformen vid Sursik.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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59 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt bereda och skicka en skrivelse om väglaget på statens vä-
gar, med särskilt fokus på Norra och Södra Terjärvvägen samt Kaustbyvägen till NTM-
centralen.
________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

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

Paragrafer: 43-47, 52-55, 58-59

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: 48-51, 56-57

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:

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.


