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Ordförande 

 
 
Liane Byggmästar 

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

 
 
Inger Bjon, förvaltningschef 
 

Sammanträdestid Måndagen den 9 oktober 2017, kl. 18.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
80 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
81 §. PROTOKOLLJUSTERING 
82 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
83 §. NÄMNDERS PROTOKOLL 
84 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 
85 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020    
  Förslag till kommunstyrelsens uppgiftsområde 
86 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020    
  Förslag till kommunstyrelsens uppgiftsområde; landsbygd 
87 §. BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020    
  Förslag till kommunstyrelsens uppgiftsområde;  
  flyktingmottagning 
88 §. BIDRAG  Kommunfinansieringsandel till Andelslaget Viexpos  
  verksamhet 
89 §. PLANER   Österbottens förbunds anhållan om utlåtande;  
  utkastet till Österbottens landskapsprogram 2018-2021 och  
  miljörapporten 
90 §. AVFALLSHANTERING    Österbottens avfallsnämnds anhållan om  
  utlåtande; ändring i mottagande och behandling av bio- och  
  energiavfall 
91 §. NÄMNDER    Val av affärs- och riskhanteringssektion 2017-2019 
92 §. VAL    Tillsätta valbestyrelse, presidentvalet 2018 
93 §. VAL    Tillsätta valnämnder, presidentvalet 2018 
94 §. SAMKOMMUNER   Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur;  
  anhållan om utlåtande om budget 2018 och ekonomiplan  
  2019-2020 
95 §. SAMKOMMUNER   Utse ledamöter med yttrande- och närvarorätt vid  
  samkommunen Soites styrelsemöten 
96 §. HEDERSTECKEN    Morsdagsmedaljer 2018 
97 §. INITIATIV    Elisabeth Hagströms initiativ; Allas rätt till eget hem och  
  arbetsplats 
98 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
99 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

17.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

80 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till sammanträde har utfärdats 4 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 5.10.2017, varifrån övriga intresserade kan er-
hålla den vid behov. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför. 
________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

17.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

81 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Kommunstyrelsen väljer Inger Wistbacka och Tapani Myllymäki att justera protokollet den 11 
oktober 2017. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

17.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

82 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

17.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

83 §. 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: 
 - tekniska och miljönämnden, 20.9.2017 
 - Kronoby områdesnämnd, 6.9.2017 
 
 
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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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

17.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

84 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkom i laga ordning och kan verkställas enligt 
följande: 
  
  
-  BUDGET 2017   Anhållan om tilläggsanslag för investering 
 - Meddelas tekniska avdelningen 
 
-  PLANER      Godkänna revidering och utvidgning av detaljplan för Nedervetil 

 centrum 
 - Meddelas tekniska avdelningen, Österbottens museum och markägarna som   
 inlämnat anmärkningar. Kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
- MOTION      Joel Salmela m.fl.; strategi och rapport om landskapsreformens  
                                          förhandlingar 
 - Meddelas motionsställarna 
 
- MOTION    Joel Salmela m.fl.:s motion; konsekvensbedömning gällande ett  
  eventuellt byte av landskap samt Elisabeth Hagström m.fl.:s  
  motion; utredning om konsekvenserna för social- och hälsovår- 
  den, räddnings- och bildningsväsendet m.m. 
 -Meddelas motionsställarna 
 
- MOTION      Ossian Wassborr m.fl.:s motion om folkomröstning gällande by- 
  te av landskap 
 - Meddelas motionsställarna 
 
- NÄMNDER   Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Charlotte Sabel 
 -Meddelas Charlotte Sabel, Nina-Marie Vigård, Malin Åminne, Monica Takkula,   
 områdesnämnden i Kronoby och bildnings- och fritidsnämnden  
 
- NÄMNDER  Malin Åminne; anhållan om befrielse som ersättare i kommun- 
  styrelsen 
 - Meddelas Malin Åminne, Harry Öst och kommunstyrelsen 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
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Dnr: KST 158/2017 
 
 
85 §.    BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020   Förslag till kommunstyrelsens 

uppgiftsområde 

Ekonomichefen: 

Kommunstyrelsen godkände 19.6.2017 § 20 direktiv för arbetet med budgeten 2018 och i 
detta utgår man från en nollbudget i och med att kommunens ekonomi fortsättningsvis är 
ansträngd. 
 
Kommunstyrelsen tilldelades därmed ett nettoutgiftsanslag på 1 370 365 €, varav utgifterna 
var beräknade till 1 569 520 € och inkomsterna till 199 155 €.  
Enligt direktiven beräknades inga löneförhöjningar under 2018, men detta har sedermera 
korrigerats till att man bör räkna med en förhöjning om 1 %, vilket också beaktats i budget-
förslaget för styrelsens uppgiftsområden. 
Förslaget som framläggs ligger över given ram med 194 676 € och uppgår totalt till 
1 565 041 €. I denna överskridning ingår ett anslag om 117 234 € för projektet gällande upp-
datering av fastighets- och fastighetsskatteregister, vilket fullmäktige godkände 23.2.2017 § 
8. Projektet ska på sikt ge mera intäkter till kommunen i form av ökad fastighetsskatt och ska 
därmed finansiera sig självt. I överskridningen ingår också ett anslag om 77 500 € för syssel-
sättningslöner bland annat med syftet att minska på de böter kommunen månatligen betalar 
för långtidsarbetslösa. Dessa båda överskridningar torde vara godtagbara eftersom resultatet 
av dem ska leda till minskade kostnader och ökade intäkter som i sin tur överskrider de kost-
nader som budgeteras för ändamålen under 2018. Bortsett från dessa båda projekt ligger 
kommunstyrelsen under sin budgetram med 58 € trots löneförhöjningen på 1 %.   
 
Betalningsandelarna till samkommunerna och kommunens andel i beskattningskostnaderna 
är okända. Stipendierna åt studerande beräknas ersättas av medel för att anställa ungdomar 
för sommarjobb år 2018. Bilaga 1/85 § av 9.10.2017. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för år 2018 gällande kommunstyrelsens uppgiftsom-
råde. 
 
 
T.f kommundirektören och ekonomichefen föredrog ärendet. Därefter följde kommunstyrel-
sens diskussion, under vilken konstaterades att 22 000 € från lön för tillsvidare anställda bör 
flyttas till pensionspremier. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt att 22 000 €, eller den korrigerade summan, flyttas från konto 
"lön för tillsvidare anställda" till konto 4105 "pensionsutgiftsbaserad KomPl-premie" 
samt att övriga bikostnader justeras. 
 
Kommunstyrelsen beslöt i övrigt enhälligt i enlighet med det kompletterade och korri-
gerade förslaget i Bilaga 2/85 § av 9.10.2017 
__________  
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Dnr: KST 161/2017 
 
 
86 §.    BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020  Förslag till kommunstyrelsens  

uppgiftsområde; landsbygd 

Förvaltningschefen: 

Kronoby kommun köper sin landsbygdsservice från värdkommunen Pedersöre i och med 
den gemensamma landsbygdsförvaltningen sedan 1.1.2013. 
 
Kommunfullmäktige fastslog 19.6.2017, 20 § om budgetdirektiven för år 2020 och ekonomi-
planen 2018-2020. Budgetdirektiven för år 2018 utgår från en nollbudget i och med att kom-
munens ekonomi fortsättningsvis bör balanseras. 
 

År 2018 är de totala budgetkostnaderna för landsbygdsservicen i hela Pedersörenejden 307 
156 €. Landsbygdsnämnden i Pedersöre godkände budgeten 7.9.2017. Smärre ändringar 
har gjorts p.g.a. beräknad löneförhöjning på 0,5%. Av totalsumman betalar Kronoby kommun 
30% dvs. 92 146 € (85 500€ år 2017), vilket medräknas i budgeten för Kronoby kommun, 
Bilaga 1/86 § av 9.10.2017. Utöver detta tillkommer 4 800 € för kommunens egna kostnader. 
Den totala budgeten utgör således 96 946 €. 
  
 T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget för uppgiftsområdet Landsbygd. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med det korrigerade förslaget i Bilaga 
1/86 § av 9.10.2017. 
__________ 
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Dnr: KST 159/2017 
 
 
87 §.   BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020  Förslag till kommunstyrelsens upp-

giftsområde; flyktingmottagning 

T.f kommundirektören: 

Budgeten för flyktingmottagningen i kommunen, Bilaga 1/87 § av 9.10.2017 innefattar såväl 
kommunens egen personalinsats, som köptjänster från Samkommunen Soite och Integra-
tionsenheten i Jakobstadsnejden. 
 

Budgeten är ungefärlig. Den är räknad utgående från den mängd kvotflyktingar som finns i 
dagsläget (44 personer) samt med att kommunstyrelsen visat sig positiv till emottagning av 
ytterligare 2-3 kvotflyktingfamiljer förutom dem som redan planerats in inom ramen för mot-
tagning av kvotflyktingar i nejden (Kst 131 § av 30.11.2015). Det innebär alltså 2-3 nya famil-
jer eller uppskattningsvis 10-15 personer år 2018. Om emottagande av flyktingar i Kronoby 
besluter kommunstyrelsen skilt för varje år. 
 

Kronoby har sin egen socialhandledare för flyktingar, vilken hjälper dessa under deras första 
tid i Finland. För socialarbetet, som kräver insatser av utbildad socialarbetare, köper kom-
munen insatser från samkommunen Soite (10% av heltidstjänst). Det handlar om utbetalning 
av utkomststöd samt rådgivning kring behovet av specialvårdavtal, när det gäller utbetalning 
av ersättning för särskilda kostnader. Specialvårdsavtalen inbringade år 2016 127 790,28 €. 
Därtill har ansökts om ytterligare 33 608 €, på vilket svar ännu inte har erhållits. En del av 
dessa hänför sig till tidigare år p.g.a. fördröjning i ansökningsprocessen. 
 

Kronoby är en del av Integrationsenheten i Jakobstad, vilken står till tjänst med handledning 
och stöd vid integrationen av alla invandrare i kommunen inte enbart kvotflyktingar. Verk-
samhetens huvuduppgift och målsättning är integrering i samhället. Kronobys andel av kost-
naderna för integrationsenheten är 7 % av den totala kostnaden (585 694 €), d.v.s. totalt 40 
998 €. 
 

Budgetförslaget innehåller inga medel för förberedande utbildning och grundutbildning för 
flyktingbarn, för vilken erhålls en utökad statsandel. Medel för denna anslås i bildningsvä-
sendets budget.  
 

Flyktingarnas första språk- och integrationskurser ordnas av samkommunen Kvarnen för läs- 
och skrivkunniga men behovet av språkkurser för analfabeter ligger på kommunens ansvar. 
Kursen kan ex. ordnas som köptjänst av samkommunen Kvarnen eller medborgarinstitutet 
eller i samarbete med andra kommuner.  
 

T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget för flyktingmottagningen för år 2018. 
 
Tapani Myllymäki föreslår att kommunstyrelsen godkänner att ta emot max 15 personer. För-
slaget fick inget understöd och förfaller därmed. 
 

BESLUT: 
 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna budgeten för flyktingmottagningen enligt  
det med lönebikostnader kompletterade förslaget i Bilaga 1/87 § av 9.10.2017. 
__________  
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Dnr: KST 181/2017 
 
 
88 §. BIDRAG Kommunfinansieringsandel till Andelslaget Viexpos verksamhet 

Förvaltningschefen: 

Viexpo anhåller om kommunfinansieringsandel enligt Bilaga 1/88 § av 9.10.2017 och ber om 
svar angående kommunens betalningsandel senast den 13.10.2017. 
 
Viexpos mission är att skapa välfärd och arbetsplatser i Finland genom att stöda små och 
medelstora företag i alla branscher i deras internationaliseringsprocess med tjänster och råd. 
Andelslaget Viexpo har en betydande nationell och regional roll. Viexpos huvudsakliga verk-
samhetsområde är Österbotten och Mellersta Österbotten medan andelslagets verksam-
hetsområde omfattat även Södra Österbotten. 
 
För att Viexpo ska kunna producera grundrådgivning och tjänster för företagen bör basfinan-
sieringen enligt Viexpo uppgå till minst 500 000 €. Finansieringen består av statsfinansiering, 
kommunfinansiering samt inkomster som kanaliseras via dotterbolaget Viexpo Services Oy 
Ab. Den statliga finansieringen har under flera år legat på 350 000 € men minskades till 310 
000 € detta år. Detta har försvårat planeringen och styrningen av Viexpos verksamhet. Så 
länge som Viexpo verkar inom ramarna för statlig finansiering, anser Viexpo att kommuner-
nas finansieringsandel borde uppgå till ca 200 000 €. Kommunernas finansieringsandel är nu 
69 000 € och differensen till nuvarande nivån är 130 000 €. Avsikten med denna bidragsan-
sökan är att fylla en del av underskottet. 
 
Kronoby har under de senaste åren betalat 1 392,62 €/år till Viexpo. Enligt Viexpos nya för-
slag skulle kommunernas finansieringsandel i fortsättningen grunda sig på antal privata ar-
betsplatser och därmed utgöra 4 000 €/år. Kronoby anser att Viexpo har en viktig verksam-
het och att stöd av företagens internationaliseringsprocesser är bra men att deras andel av 
finansiering för tjänsterna behöver ökas istället för kommunala medel. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen uppmanar Viexpo att öka andelen finansiering för tjänsterna de erbjuder. 
 
Kommunstyrelsen besluter att Kronoby deltar med halva den föreslagna summan, d.v.s.  
2 000 euro. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen. 
__________ 
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Dnr: KST 172/2017 
 
 
89 §.   PLANER  Österbottens förbunds anhållan om utlåtande; utkastet till Österbottens 

landskapsprogram 2018-2021 och miljörapporten 

Planläggaren: 

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt 4.9.2017 att i enlighet med lagen om 
bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) lägga 
fram utkastet till Österbottens landskapsprogram 2018–2021 och miljörapporten under tiden 
6.9–5.10.2017. Landskapsstyrelsen beslöt också att sända begäran om utlåtande till kom-
munerna i Österbotten och till andra relevanta intressegrupper.  
 
Bestämmelser om landskapsprogrammet finns i lagen om utveckling av regionerna och för-
valtning av strukturfondsverksamheten (7/2014). Landskapsprogrammet syftar till att stärka 
landskapsaktörernas gemensamma syn på utvecklingen samt till att styra utvecklingsresur-
serna till strategiska insatser. Målet är vidare att i högre utsträckning knyta statliga åtgärder 
till utvecklingsinsatser i landskapet samt att effektivera användningen av statliga och kom-
munala anslag. 
 
Österbottens landskapsprogram 2018–2021 grundar sig på den långsiktiga landskapsöver-
sikt som år 2014 godkändes som en del av Österbottens landskapsstrategi. Enligt målbilden i 
landskapsöversikten ska Österbotten år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmå-
ende befolkning och god livsmiljö. Landskapsprogrammet lyfter dessutom fram fyra priorite-
ringar som speciellt kommer att främjas under landskapsprogramperioden. Prioriteringarna 
är 1) Livskraft för företag, 2) Alla ska med, 3) Resurssmart samhälle samt 4) Service för allas 
behov. 
 
Under punkten "De viktigaste trafik- och logistikprojekten i landskapet Österbotten" finns tre 
projekt, som behöver finansiering, listade inom Kronobys gränser: 
- Stamväg 63 Kauhava-Ylivieska, planering av Ina – Kaustby, förbättring  
- Rv 8 Edsevö–Karleby,  planering av omkörningsfiler 
- Rv 8 (E 8) förbättring av avsnittet Vasa–Uleåborg: utarbetande av väg- och byggnadsplaner 

(Österbotten), avlägsnande av hastighetsbegränsningar  
 
Kronoby framhåller vikten av att riksväg 8 skulle förbättras väsentligt och Kronoby önskar 
också framhålla att det i samband med planering av omkörningsfiler från Edsevö till Karleby 
också skulle vara synnerligen viktigt att planera för att förbättra trafiksäkerheten vid den 
mycket olycksdrabbade så kallade Hopsala-korsningen som skördat flera dödsoffer. Gällan-
de stamväg 63 så håller för tillfället förbättringar på att utföras på avsnittet i Evijärvi, vilket gör 
att avsnittet mellan Ina och Kaustby därefter blir det enda som inte grundförbättrats längs 
hela vägen. Med tanke på den stora mängden tung trafik som använder vägen skulle detta 
vara mycket viktigt att få planerat och gjort. Kronoby önskar också framföra ett projekt av 
mindre storlek som inte nämnts, men som ändå är viktigt, nämligen åtgärdande av den så 
kallade Murick-korsningen längs riksväg 13.  
 
När trafiksystemet behandlas på sidorna 10-11 så lyfts inte landskapets två viktiga flygplatser 
fram i någon större utsträckning. Senare i planen så noteras deras vikt, men också redan i 
samband med kommentarerna kring trafiksystem skulle det vara skäl att understryka vikten 
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av en fortsatt utveckling av landskapets två flygplatser och dess betydelse särskilt för när-
ingslivet och dess utveckling.  
 
I samband med redogörelsen för Jakobstadsregionen (s. 14-), men också ännu starkare som 
en allmän utmaning för hela landskapet, kunde bristen på arbetskraft lyftas fram ännu mer. 
Regionen, liksom hela landskapet, är inne i en positiv utveckling och många företag skulle 
gärna anställa tilläggsresurser. Denna positiva utveckling hämmas dock till följd av brist på 
arbetskraft och här borde alla aktörer gemensamt samarbeta för att lyfta fram hela landska-
pet nationellt och internationellt. Endast via tillräcklig arbetskraft är det möjligt att på sikt tryg-
ga landskapets utveckling.  
 
I konsekvenserna för olika delar av landskapet (s. 41) kunde noteras att också social- och 
hälsovården och i förlängningen invånarnas möjlighet till jämlik service är beroende av land-
skapsöverskridande samarbete. 
 
 
T.F KD:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommun framför ovanstående synpunkter gällande Österbottens landskapsprogram 
2018-2021 och miljörapporten. 
 
Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen. 
__________ 
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Dnr: KST 173/2017 
 
 
90 §.   AVFALLSHANTERING   Österbottens avfallsnämnds anhållan om utlåtande; ändring i 

mottagande och behandling av bio- och energiavfall 

Förvaltningschefen: 

Österbottens avfallsnämnd behandlar ett förslag till ändring av avfallshanteringsföreskrifter 
24.10.2017. De föreslagna föreskrifterna omfattar en övergång till insamling av bio- och 
energiavfallet i två separata insamlingskärl (alternativt flerfackskärl) för samtliga bostadsfas-
tigheter från och med 1.7.2018. De kommunala miljövårdsmyndigheterna och avfallstrans-
portbolagen bereds möjlighet, att ge utlåtanden om innehållet i ändringsförslaget av de 
kommunala avfallshanteringsföreskrifterna som föreslås träda i kraft 1.7.2018, Bilaga 1/90 § 
av 9.10.2017.  
 
Ekorosks styrelse fattade 7.4.2017 ett beslut om övergång till separat insamling av bio- och 
energiavfall på verksamhetsorådet fr.o.m. 1.7.2018 enligt följande: 

 Bio- och energiavfallsfraktionerna avlämnas på skilda mottagningsställen för behand-
ling. 

 Transporterna av bio- och energiavfall sker med flerfackslastare eller som skilda 
transporter med sedvanliga enfackslastare. 

 Bio- och energiavfall insamlas vid fastigheterna i två skilda sopkärl eller alternativt i 
ett flerfacks-sopkärl. 

 De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna ändras så, att insamlingen av bio- och 
energiavfall i två skilda sopkärl eller alternativt i ett flerfacks-sopkärl blir obligatorisk 
för fastighetsinnehavarna. 

 
Ekorosks bolagsstämma gav 9.6.2017 sitt samtycke till övergången. 
 
Tillståndsektionen i Kronoby behandlar förslaget till ändrade kommunala avfallshanteringsfö-
restkrifter den 10 oktober. Förslaget från miljövårdssekreteraren är att "Tillståndssektionen 
tar del av förslaget till ändrade kommunala avfallshanteringsföreskrifter. Tillståndssektionen 
har inget att anmärka". 
 
Av kommunstyrelserna önskas ställningstaganden till kommunala avfallshanteringsbolagets 
Ab Ekorosk Oy:s operativa beslut om fastställande av ett datum för övergång till separat in-
samling av bio- och energiavfall från och med 1.7.2018.  
 
Enligt Ekorosks vd Michael Östman följs utvecklingen inom avfallshanteringen samt nationel-
la riktlinjer vid övergången till separatinsamling av bio- och energiavfall. Han anser att miljö-
aspekterna beaktas och att Ekorosk kan sänka sina avgifter. Enligt Östman är det hög tid att 
Ekorosk övergår till separat insamling av bio- och energiavfall i området. 
Ekorosk var vid starten i början av 1990-talet en föregångare inom avfallshanteringen. Så är 
inte fallet längre och utrustningen har levt ut sin tid. Därför är det hög tid att gå in för ett mo-
dernt och uppdaterat system. 
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T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen har inget att anmärka på gällande övergången till insamling av bio- och 
energiavfallet i två separata insamlingskärl (alternativt flerfackskärl) för samtliga bostadsfas-
tigheter från och med 1.7.2018. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Elisabeth Hagström föreslår att insamlingen av bio- och energiavfallet i två separata insam-
lingskärl tas i bruk 1.1.2019 och att transportörerna tar hand om anskaffningen av kärlen. 
Förslaget fick inget understöd och förföll därmed. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen. 
__________ 
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Dnr: KST 83/2017 
 
 
91 §. NÄMNDER   Val av affärs- och riskhanteringssektion 2017-2019 

Förvaltningschefen: 

Kommunstyrelsen har enligt förvaltningsstadgan § 8 en affärs- och riskhanteringssektion med fem (5) 
ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Kommundirektören fungerar som föredragande 
och ekonomichefen som sekreterare. 
 

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare i sektionerna för en mandatperiod på två år. 
Ordförande och minst hälften av medlemmarna i sektionerna ska vara medlemmar i kommunstyrel-
sen.   
 
Vid valet skall iakttas lag om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 (206/95). 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen väljer fem ledamöter med personliga ersättare till affärs- och riskhanteringssektio-
nen  för mandatperioden 2017-2019. 
 
Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för mandatperioden. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen valde ledamöter och ersättare till affärs- och riskhanteringssektionen för mandatpe-
rioden 2017-2019: 
ledamot   ersättare 
Kari Harju   Anders Forsberg 
Hans-Erik Lindgren  Susanne Hongell 
Liane Byggmästar  Malin Åminne 
Sixten Dalvik   Joel Salmela 
Pia Björkqvist   Tapani Myllymäki 
 
Kommunstyrelsen utsåg Kari Harju till ordförande och Sixten Dalvik  till vice ordförande för mandatpe-
rioden. 
__________ 
 
Kst 18.9.2017 
Förvaltningschefen: 
Efter att valet av ledamöter till affärs- och riskhanteringssektionen har klarnat, har det framkommit att 
två av de invalda ledamöterna inte är valbara: Pia Björkqvist på grund av att hon inte var tillfrågad (§ 
70 § kommunallagen och inte ställer sig till förfogande) och Sixten Dalvik på grund av att han är med-
lem av revisionsnämnden och därför enligt kommunallagen § 75 inte kan sitta i kommunstyrelsen (och 
därmed inte heller i någon av dess sektioner). 
 
På grund av ovanstående orsaker bör kommunstyrelsen ta om valet av ledamöter och ersättare till 
affärs- och riskhanteringssektionen. Både Pia Björkqvist och Sixten Dalvik är vidtalade och medvetna 
om att valet görs på nytt. 
 
Dessutom har Malin Åminne avsagt sig sin ersättarpost i affärs- och riskhanteringssektionen p.g.a. att 
hennes brors fru sitter i revisionsnämnden 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen väljer fem ledamöter med personliga ersättare till affärs- och riskhanteringssektio-
nen  för mandatperioden 2017-2019. 
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Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för mandatperioden. 
  
BESLUT: 
Kommunstyrelsen valde ledamöter och ersättare till affärs- och riskhanteringssektionen för mandatpe-
rioden 2017-2019: 
ledamot   ersättare 
Kari Harju   Anders Forsberg 
Hans-Erik Lindgren  Susanne Hongell 
Liane Byggmästar  Gun Gistö 
John-Erik Sandvik  Joel Salmela 
Carita Söderbacka  Tapani Myllymäki 
 
Kommunstyrelsen utsåg Kari Harju till ordförande och John-Erik Sandvik  till vice ordförande för man-
datperioden. 
__________ 

 
Kst 9.10.2017 
 
Förvaltningschefen: 

Enligt kommunallagen 410/2015 §75 var Carita Söderbacka, som valdes till ordinarie med-
lem av affärs- och riskhanteringssektionen den 8.9.2017, inte valbar p.g.a. att hon är ersätta-
re i revisionsnämnden, dit fullmäktige valde henne 8.6.2017. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen väljer fem ledamöter med personliga ersättare till affärs- och riskhanter-
ingssektionen  för mandatperioden 2017-2019. 
 
Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för mandatperioden. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen valde ledamöter och ersättare till affärs- och riskhanteringssektio-
nen för mandatperioden 2017-2019: 
ledamot   ersättare 
Kari Harju   Anders Forsberg 
Hans-Erik Lindgren  Susanne Hongell 
Liane Byggmästar  Gun Gistö 
John-Erik Sandvik  Joel Salmela 
Maarit Stenfors  Tapani Myllymäki 
 
Kommunstyrelsen utsåg Kari Harju till ordförande och John-Erik Sandvik  till vice ord-
förande för mandatperioden. 
__________ 
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Dnr: KST 142/2017 
 
 
92 §. VAL   Tillsätta valbestyrelse, presidentvalet 2018 

Förvaltningschefen: 

Presidentval förrättas söndagen den 28 januari 2018.  Enligt 15 § i vallagen skall kommunsty-
relsen i god tid före val tillsätta en eller flere valbestyrelser för den förhandsröstning som verk-
ställs i anstalter och boenden samt för hemmaröstning.   Valbestyrelsen skall bestå av ordfö-
rande, vice ordförande och en annan medlem samt ett nödigt antal ersättare, dock minst tre.   
 

Kommunstyrelsen har beslutit att förhandsröstning vid presidentvalet 2018 ordnas på Kom-
mungården, biblioteket i Nedervetil och biblioteket i Terjärv under tiden 17-23.1.2018 så, att 
öppettiden under vardagar är kl. 8-18 och lördag-söndag kl. 10-13.  
 

Särskild förhandsröstning ordnas på verksamhetsenheterna Sandbacka vårdcenter, Terjärv 
vårdcenter, Herberts Hus, Tallgården, Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem, 
Backebo och Fogelbo i Terjärv. För personer med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga 
kan förhandsröstning ordnas i hemmen. 
 

Som valförrättare vid hemmaröstning fungerar den medlem eller ersättare i en valbestyrelse 
som centralvalnämndens ordförande har utsett. Varje enskild hemmaröstning sköts av en val-
förrättare. 
 

Medlemmarna och ersättarna ska vara valbara till kommunens förtroendeuppdrag enligt kom-
munallagen. Därtill ska såväl medlemmarna som deras ersättare i mån av möjlighet företräda 
de i partiregistret införda partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkret-
sen. En kandidat i presidentvalet eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräld-
rar kan inte vara medlem eller ersättare i valbestyrelsen.  Den som utsetts till medlem eller 
ersättare kan sköta alla valbestyrelsens uppgifter.  
 

Ersättare i en valbestyrelse ska anges i den ordning de träder in i stället för medlemmarna. 
Valbestyrelsen är beslutför med tre medlemmar. 
 
Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall vara representerade både 
som ordinarie ledamöter och ersättare till minst 40 %. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter valbestyrelse för anstalter, boenden och hemmaröstning för pre-
sidentvalet 2018 bestående av ordförande, vice ordförande och en medlem samt tre ersätta-
re. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att tillsätta valbestyrelse för anstalter och hemma-
röstning för presidentvalet 2018 bestående av ordförande: Siw Högnäs (obunden), 
vice ordförande: Görel Lönnqvist (sfp) samt medlem: Hans-Erik Lindgren (sfp). Till 
deras ersättare valdes Siv Skullbacka (sfp), Harry Öst (sfp) och Guy Brännkärr (obun-
den) i nämnd ordning.  
_______________  
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Dnr: KST 141/2017 
 
 
93 §. VAL   Tillsätta valnämnder, presidentvalet 2018 

Förvaltningschefen: 

Presidentval förrättas den 28 januari 2018. 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.  Er-
sättarna är inte personliga, de skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för de ordina-
rie medlemmarna. Valnämnden 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 riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen i fråga." Därför bör också partitillhö-
righet 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 %.  
 
Medlemmarna och ersättarna skall vara valbara till kommunens förtroendeuppdrag enligt 
kommunallagen (410/2015). En kandidat i presidentvalet får inte vara medlem eller ersättare. 
Förvaltningslagens reglering av jäv tillämpas inte på valnämnden. Detta innebär att den som 
utsetts till medlem eller ersättare kan delta i alla valnämndens uppgifter med ett undantag: en 
kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar får inte vara ett sådant valbiträde som 
avses i 73 § 2 mom. i vallagen "En röstande får anlita en medlem av valnämnden som biträde 
vid införandet av anteckningen, om det inte fördröjer röstningen. I fråga om medlemmen 
gäller då vad som föreskrivs om valbiträden". 
 
För presidentvalet gäller fullmäktiges beslut från 18.4.2014 § 58 att kommunen är indelad i 8 
röstningsområden. (Ändras till 3 röstningsområden 15 oktober 2018). 
 
Röstningslokaler är enligt styrelsens beslut 18.9.2017; Hopsala byagård, Samlingshuset, Mer-
järv byahem, Nedervetil skola, Norrby byagård, Terjärv skola, Kortjärvi byagård och Småbön-
ders skola. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter vidtalade personer till 8 valnämnder för presidentvalet 2018, be-
stående av ordförande, vice ordförande och 3 medlemmar samt 5 ersättare. 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt tillsätta 8 valnämnder för presidentvalet 2018, be-
stående av ordförande, vice ordförande och 3 medlemmar samt 5 ersättare enligt föl-
jande: 
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1 röstningsområdet, Norrby-Hopsala: 
Ordförande:         Håkan Vikström, sfp 
Vice ordförande: Christer Holmbäck, sfp 
Ledamöter: Olav Träisk, sfp  
 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: Margareta Strandvall kd  
 Thea Snåre, sfp 
 Lena Sabel, sfp 
Ersättare: Lillemor Berglund-Koivusalo, sfp 
 Gunda-Lill Törnqvist, obunden 
 Markus Riska, obunden sdp 
 Marlén Nylund, obunden 
 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 
 Sven Lidsle, kd 
 Heidi Forsström, sfp 
Ersättare: Ari Hakola, c  
 Bertel Björkqvist, sfp  
 Cecilia Ekfors, kd  
 Vivan Bäck, obunden 
 Hanna Sandstedt, obunden sfp 
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5 röstningsområdet, Nedervetil, Norrby:  
Ordförande: Gey Ahlroos, sfp 
Vice ordförande: Tarja Uusitalo, sfp 
Ledamöter: Olav Hongell, obunden 
 Anette Skog, sfp  
 Bertel Riippa, obunden 
Ersättare: Ann-Marie Ahlroos, sfp 
 Tom Lillsund, sfp 
 Max Skog, sfp 
 Folke Ekfors, obunden sdp 
 Tony Skog sfp 
 

6 röstningsområdet, Terjärv centrum:  
Ordförande: Stig-Gustav Vistbacka, kd 
Vice ordförande: Katrin Ravald, sfp 
Ledamöter:                      Ann-Sofi Granholm, sfp   
 Johan Grahn, sfp   
 Lars Björk, sfp 
Ersättare: Helmer Ollqvist sfp  
 Mona Ahlsved, sfp 
 Anders Forsberg, sfp 
 Peter Albäck, c  
 Bo-Erik Storbacka, sfp  
 
  
 

7 röstningsområdet, Djupsjöbacka:  
Ordförande: Vilhelm Dahlvik, sfp 
Vice ordförande: Yvonne Skytte, sfp 
Ledamöter: Margaretha Högnabba, obunden sfp  
 Barbro Hansson, sfp  
 Tom Djupsjöbacka, sfp 
Ersättare: Mikael Ahlsved, sfp  
 Sixten Ahlsved, obunden sfp  
 Ann-Sofie Högnabba, sfp  
 Mona-Lisa Grankvist, sfp  
 Krister Långbacka, 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 
 Gun Storbacka, sfp 
 Carl-Gustav Storbacka, obunden sfp 
____________  
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Dnr: KST 174/2017 
 
 
94 §.   SAMKOMMUNER   Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur; anhållan 

om utlåtande om budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020 

Förvaltningschefen: 

Samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur begär med-
lemskommunernas utlåtande om budget 2018 och ekonomiplan 2019-2029 senast 18.10.  
2016. 
  
De kommunala betalningsandelarna för KulturÖsterbotten, Wasa Teater och samkommu-
nens allmänna intressebevakning justeras inte i budgeten 2018 med tanke på kommunernas 
ekonomiska läge utan hålls på samma nivå som åren 2014-2017. Ekonomiplanen innefattar 
även renovering och mindre tillbyggnad av Wasa Teater inför 100-års jubiléet år 2019. 
 
Kronoby kommuns andel av driftskostnaderna för SÖFUK var totalt 45 936 € år 2014 och 
45 699 € 2015. Å 2016 var kommunens andel 45 237 € och i budgeten för 2017 45 125 €. I 
kommunstyrelsens budgetförslag finns 48 000 € reserverat för detta ändamål. År 2019 är en 
aning förhöjda driftskostnader att vänta till följd av renoveringen och tillbyggnaden av Wasa 
Teater. För Kronobys del är förändringen -457  € (-1.0%).  
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget för Svenska Österbottens förbund för utbild-
ning och kultur. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen besluter enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
9.10.2017 

 
 
Sida 
4/148 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

17.10.2017 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: KST 180/2017 
 
 
95 §.   SAMKOMMUNER    Utse ledamöter med yttrande- och närvarorätt vid samkommunen 

Soites styrelsemöten 

Förvaltningschefen: 

Samkommunen Soite konstaterar om att alla medlems- och delmedlemskommuner enligt 
Soites grundavtal 12 § har yttrande- och närvarorätt vid samkommunens styrelsemöten. De 
medlems- och delmedlemskommuner, som inte har invalda medlemmar i styrelsen, kan 
därmed utse företrädare med yttrande- och närvarorätt till styrelsens möten.  
 
Kronoby kommun har ingen egen styrelsemedlem i samkommunen Soite. Därför bör en före-
trädare med yttrande- och närvarorätt väljas. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen utser en företrädare och dennes ersättare att företräda kommunen vid 
samkommunen Soites styrelsemöten. 
 
Hans-Erik Lindgren föreslår; Bengt-Johan Skullbacka. Därefter föreslår Tapani Myllymäki; 
Sixten Dalvik. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verk-
ställas genom namnupprop. Hon föreslår röstningspropositionen att den som röstar på 
Bengt-Johan Skullbacka röstar "ja" och den som röstar på Sixten Dalvik röstar "nej". Före-
togs röstning. Rösterna föll 5 ja-röster (Broända, Harju, Lindgren, Wistbacka och Byggmäs-
tar) och 4 nej-röster (Gripenberg, Hagström, Myllymäki och Åstrand). Ordföranden konstate-
rade att Skullbacka valts till företrädare och att Dalvik därmed fungerar som ersättare, vilket 
ingen motsatte sig. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen utsåg efter omröstning Bengt-Johan Skullbacka med Sixten Dalvik 
som ersättare att företräda kommunen vid samkommunen Soites styrelsemöten. 
_________ 
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Dnr: KST 162/2017 
 
 
96 §. HEDERSTECKEN    Morsdagsmedaljer 2018 

Förvaltningschefen: 

Regionförvaltningsverken begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2018 i re-
spektive region.  
 
Förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2018 inlämnas senast 3.11.2017. 
 
Kriterierna för beviljande av utmärkelsetecknet är kandidatens förtjänster, som exemplarisk 
fostrare av barn och ungdomar, främjare av familjeliv och föräldraskap och att den föreslagna 
även i vidare utsträckning solidariskt har tryggat omsorgen och omtanken om andra, till ex-
empel inom barnskydds,- ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisa-
tioner.  Den nedre åldersgränsen är 40. Antalet barn är ingen avgörande grund för att bli be-
viljad en morsdagsmedalj.  
 
Avsikten är att de mödrar som belönas representerar dagens mödrar på ett mångsidigt sätt 
bl.a. gällande ålder och kommer från förvärvsarbetande mödrar och ensamförsörjare till 
husmödrar på landsbygden. Förutom biologiska mödrar kan även adoptiv- och fostermödrar 
föreslås. Också minoritetsgrupper som romer, samer och invandrare skall vara represente-
rade bland dem som belönas. Utmärkelsetecknet beviljas inte yrkesutövande fostrare. 
 
Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den 
regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen. Medaljerna överräcks på en riksom-
fattande fest som arrangeras på morsdagen. 
 
På styrelsens förslag har två gånger beviljats morsdagshederstecken till mödrar i vår kom-
mun. Senare års framställningar har inte lyckats. Vissa år har ingen ansökan inlämnats. 
 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen inlämnar förslag till framställning om tilldelande av morsdagshederstecken 
2018.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen besluter enhälligt att föreslå XXX som mottagare av morsdagsme-
dalj 2018. 
_________ 
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Dnr: KST 178/2017 
 
 
97 §. INITIATIV   Elisabeth Hagströms initiativ; Allas rätt till eget hem och arbetsplats  

Förvaltningschefen: 

Elisabeth Hagström lämnade vid kommunstyrelsens möte 18.9.2017 in ett initiativ angående 
"Allas rätt till eget hem och arbetsplats". 
I initiativet efterfrågades bl.a. vem som bevakar Kronobys intressen i Sotereformens tider 
inom Österbotten. I initiativet framgick även att Kronoby bör ha en egen representant som 
bevakar de intressen inom den pågående reformen, som berör Kronobys invånare med spe-
cialbehov. 
 
Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund tillsatte 24 april 2017 ett temporärt bered-
ningsorgan att ansvara för beredningen av inledandet av landskapets verksamhet och för-
valtning tills nytt fullmäktige och ny styrelse, vilka väljs hösten 2018, har hunnit konstituera 
sig från och med januari 2019. 
För att bistå det temporära beredningsorganet tillsätter Österbottens förbund en politisk refe-
rensgrupp med medlemmar från Österbottens förbunds medlemskommuner (utom Storkyro) 
och personalen. De ersätter den politiska ledningsgruppen för vården och förändringsled-
ningsgruppen, som fanns tidigare. I beredningen deltar också ett forum bestående av kom-
mun- och stadsdirektörerna. Kommunstyrelsen beslöt 21.8.2017 enhälligt att föreslå Liane 
Byggmästar och Bengt-Johan Skullbacka till den politiska referensgruppen för beredning av 
vård- och landskapsreformen i Österbotten i nämnd ordning. Den av de föreslagna som inte 
blir vald ersätter den andra. Prioritetsordningen är dock Liane Byggmästar som ordinarie och 
Bengt-Johan Skullbacka som ersättare. I skrivande stund har förbundsdirektören ännu inte 
gjort det slutliga valet. 
 
SOTE-politiska ledningsgruppen i Österbotten antecknade vid sitt möte den 20:e juni 2017 
den förkortade "Slutrapport för arbetsgrupperna för social- och hälsovården i Österbotten" till 
kännedom och beslöt att sända den till social- och hälsovårdsnämnderna i kommunerna för 
kommentarer. De av förändringsledarna utnämnda arbetsgrupperna enligt temaområden var 
1. Barn och familjer, 2. Unga vuxna och personer i arbetsför ålder, 3. Seniorer, 4. Behov till 
omedelbar hjälp, 5. Öppenvård och mottagning, 6. Sjukhuset och bäddavdelningsvård, 7. 
Mentalvårds- och missbrukarservice, 8. Handikappservice, 9. Utbildning, forskning och ut-
veckling, 10. Funktionsförmåga och rehabilitering och 11. Stödservice. Slutrapporten för ar-
betsgrupperna för social- och hälsovården i Österbotten behandlades i kommunstyrelsen 
den 21.8.2017 47 §. Gällande handikappservicen (Bilaga 1/97 § av 9.10.2017 s. 89), konsta-
terades i utlåtandet endast att "En gemensam förmedlingscentral för färdtjänstresor är bra 
men det är viktigt att se till att den språkliga servicen verkligen fungerar om en dylik inrättas." 
I de allmänna kommentarerna framkom att: " Samtidigt konstaterar Kronoby att det är viktigt 
att någon från Kronoby, liksom andra samarbetsområden, deltar i alla arbetsgrupper så att 
också de synpunkterna kommer fram i det kommande landskapet". Rapporten i sin helhet 
kan läsas under https://2019.osterbotten.fi/assets/11/Tiedostot/teemaryhmat/20170606-
Slutrapport-vard.pdf. 
 
Serviceförman Sonja Tallgård med tjänsteförhållande inom Soite, vilken arbetar inom dag-
verksamheten och boendeservicen för utvecklingshämmade personer i Kronoby har ingått i 
arbetsgruppen som arbetade/arbetar (efter att arbetsgrupperna kompletterades med perso-
ner från Kronoby) kring temat "Handikappservice" men att hennes namn av någon orsak fallit 
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bort ur rapporten. Detta har meddelats arbetsgruppens ordförande Carola Lindén, som be-
klagar det skedda. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen antecknar redogörelsen för kännedom samt att initiativet är härmed be-
svarat. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
_________ 
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98 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

Till styrelsens kännedom  meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur: 
 
a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten  har tillställts styrelsen: 
 - Arbetsplatsmöte, Skolcentrum, nr 41, 30.8.2017 
 - Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 1.9.2017 
 - Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 4.9.2017 
 - Optima, samkommunstyrelsen, 7.9.2017 
 - Österbottens avfallsnämnd, 7.9.2017 
 - Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 11.9.2017 
 - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 18.9.2017 
 - Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernfullmäktige,  21.9.2017 
 - Karleby stad, räddningsnämnden, 25.9.2017 
 - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 25.9.2017 
 - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, fullmäktige, 25.9.2017 
 - Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 2.10.2017 
 
b)   Landskapsfullmäktige för Österbottens förbunds utsåg 1.9.2017 Hans-Erik Lindgren till 

medlem i landskapsstyrelsen och Liane Byggmästar till medlem i revisionsnämnden för 
perioden 2017-2019. 

 
c)  Fullmäktige för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdsamkommun har på sitt 

möte 25.9.2017 valt Peter Svartsjö till fullmäktiges 2 vice ordförande och Kari Harju till 
medlem i revisionsnämnden för mandatperioden. 

 
d) Arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen. Kronobys andel, augusti 2017: 

15 985 €. 
 
e)  Brev 3.10.2017 till räddningsnämnden för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområ-

dets räddningsverk angående hyresnivån. 
 
f)  Statistikcentralen: Kronobys invånarantal per sista augusti: 6578 
 
g)  Arbetslöshetsgraden i Kronoby i augusti 2017: 5,6% 
 
h) Vinnare i tomtlotteriet på tomtfestivalen vid Fiskarholmen 30.9.2017 är X.X. 
 
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom. 
_________ 
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99 §. 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: 80-87, 89-90, 94, 96-99 
 
 
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: 88, 90, 92-93, 95 
 
 
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: 88, 90, 92-93, 95 
 
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. 
 
 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi

