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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Onsdagen den 15 februari 2018
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 12 februari 2018, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
18 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
19 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
20 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
21 §. BUDGET 2018 Budgetändring för tekniska och miljönämnden
22 §. BILDNINGSVÄSENDET Småbönders Hem- och skolaförenings besvär

angående skolnätet i Kronoby
23 §. BILDNINGSVÄSENDET Påras Hem- och skolaförenings besvär angående

skolnätet i Kronoby
24 §. FÖRVALTNING Principer för publicering på kommunens hemsida
25 §. KURSER Deltagare i Kommunmarknaden
26 §. MOTION Elisabeth Hagström; Ändringar gällande

Pedersörenejdens samarbetsnämnd
27 §. MOTION Elisabeth Hagström; Konsekvensutredning om

landskapsreformen
28 §. T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND
29 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
30 §. INITIATIV Björn Gripenberg; extra möten för strategi och

planering
31 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Uppsägning från tjänst och anställning

av fritidskoordinator tillsvidare
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17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 7 februari 2018 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 8 februari 2018, varifrån övriga intressera-
de kan erhålla den vid behov.

BESLUT:

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

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer Hans-Erik Lindgren och Helena Broända att justera protokollet den
14 februari 2018.

BESLUT:

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

T.f kommundirektören anmälde att ärendet angående budgetändringen för tekniska och mil-
jönämnden skickats ut i elektronisk form tidigare men delats ut på mötet i pappersform.

T.f. kommundirektören anmälde ett nytt ärende om uppsägning från fritidskoordinatorstjäns-
ten samt begäran om anställande av ny inkommit sedan föredragningslistan skickats ut.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form med
tillägget att det extra ärendet tas upp under § 30.
__________
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20 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Förvaltningschefen:

Enligt 92 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande, kom-
mundirektören eller en genom förvaltningsstadgan, tillförordnad kommunal tjänsteinnehavare
till behandling i kommunstyrelsen ta upp ett ärende, som med stöd av denna har delegerats
till underlydande myndighet eller en sektion i kommunstyrelsen och i vilket den behöriga
myndigheten fattat ett beslut. Styrelsen kan ta upp ärendet för prövning såvida beslutet inte
har vunnit laga kraft.

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 24.1.2018, till påseende 5.2.2018
- bildningsnämnden, 1.2.2018, till påseende 5.2.2018
- svenska skolsektionen, 1.2.2018, till påseende 5.2.2018
- tillståndssektionen 6.2.2018, såvida protokollet har satts till påseende före
kommunstyrelsens möte

T.F. KD:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 22/2018

21 §. BUDGET 2018 Budgetändring för tekniska och miljönämnden

Ekonomichefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga § 84 ska ändringar i budgeten föreläggas fullmäktige
genast behovet blir känt. Sedan tekniska och miljönämnden 20.9.2017 behandlade sin bud-
get 2018 har förändringar skett, vilka är väsentliga nog för att göra en budgetändring för
nämnden. Ett antagande om att Nordic Flanges-hallen skulle bli såld i början av året, men
som sedermera inte är aktuellt i dagsläget, gör att hyresintäkterna till nämnden ökar med 86
500 €. Hyresintäkterna för Tallgården minskar däremot under 2018 med 17 300 € i och med
att Soite sagt upp kontraktet från och med 1.3.2018.

Kommunfullmäktige beslöt 4.12.2017 § 53 efter omröstningar att Norrby och Småbönders
skolor stängs fr.o.m. 1.8.2018, vilket innebär att hyresintäkterna för dessa byggnader inte
kommer att inflyta enligt vad tekniska och miljönämnden beräknat i sin budget. Hyresintäk-
terna för Norrby skola minskar med 8 600 € och för Småbönders skola med 18 100 €, totalt
26 700 €. Detta betyder att tekniska och miljönämnden sammanlagt får 42 500 € mer i hyres-
intäkter under året än vad som beräknats i nämndens budgetbehandling. Den 4.12.2017 §
54 tog fullmäktige också beslut om kommunens driftsbudget 2018 och i det ingick tekniska
och miljönämndens förslag från 20.9.2017 minskad med 100 000 €. För att fullmäktiges be-
slut om minskning av nämndens driftsnetto finns kvar även efter att hyresintäkterna beräk-
nats om bör en budgetändring, en minskning av tekniska nämnden övrigt, om 42 500 € gö-
ras.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att en budgetändring för resultatenheten tekniska nämnden övrigt, vilken har sepa-

rat bindning under tekniska och miljönämnden, görs så att nettot minskar med
42 500 € år 2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: BILDFRI 28/2017

22 §. BILDNINGSVÄSENDET Småbönders Hem- och skolaförenings besvär angående
skolnätet i Kronoby

T.f. Kommundirektören

Vasa förvaltningsdomstol har den 26.1.2018 inkommit med en begäran (diarienummer
01702/17/2299) om utlåtande samt handlingar till det överklagade ärendet om Kronoby
kommunfullmäktiges beslut 4.12.2017 § 53 om att stänga Småbönders skola efter läsåret
2017-2018. I besväret yrkas också på verkställighetsförbud. Besvärshandlingarna i sin helhet
finns till påseende vid kommunstyrelsens möte.

Vasa förvaltningsdomstol begär in de handlingar som legat till grund för det överklagade be-
slutet. Handlingarna ska återsändas till förvaltningsdomstolen inom 30 dagar. Småbönders
Hem- och skolaförenings besvär Bilaga 1/22 § av 12.2.2018, baserar sig dels på att fullmäk-
tiges beslut tillkommit i oriktig ordning och är baserat på felaktiga grunder eftersom de eko-
nomiska kalkylerna är felaktiga. Dessutom tar man upp ändamålsenlighetsgrunder som en
kommande gruvetablering i närområdet vilket kunde påverka elevantalet. Kommunstyrelsen
anför följande synpunkter kring var och en av besvärsställarnas synpunkter (för besvärsstäl-
larnas synpunkter redogörs först kort i kursiv stil). Kommunstyrelsens svar bör ses som en
helhet.

Beslutet har tillkommit i oriktig ordning och är baserat på felaktiga grunder eftersom de total-
ekonomiska effekterna av att upphöra med verksamheten i fastigheterna och lägenheten i
Småbönders inte har presenterats för styrelsen med riktigt underlag och på ett sanningsen-
ligt sätt. Beredningen har innehållit klara brister och felaktigheter samt direkt vilseledande
uppgifter. Kommunfullmäktige har inte fått en tillförlitlig redogörelse av kostnader och följder
på fastigheterna och lägenheten och hur de skall avyttras.

Enligt kommunallagens 39 § är det kommunstyrelsen som bereder ärenden som tas upp i
fullmäktige. Det finns inga särskilda lagbestämmelser om hur beredningen ska se ut. Både
nämnden i ett tidigt skede, kommunstyrelsen i det egentliga beredningsskedet och fullmäkti-
ge i beslutsskedet har möjlighet att själva bedöma om de har tillräckligt med beredning för att
kunna avgöra ett ärende. Fullmäktige kan om man så vill återremittera ärenden för vidare
beredning. Fullmäktige kan således alltid pröva om de har tillräckligt omfattande utredningar
för att kunna avgöra ärenden och i detta ärende så hade man inget att anmärka på bered-
ningen, snarare så hördes flera tack för en bra och omfattande beredning.
HFD 29.2.2000 L 399 slår fast att styrelsen ansvarar för beredningen av fullmäktiges beslut
på ett behörigt sätt och att det är fullmäktiges uppgift att bedöma om styrelsens beredning i
ärendet, möjligheterna till inflytande medräknat, varit tillräcklig. I HFD 1408/2016 förkastades
besvären över beslutet om skolindragningar och HFD konstateras bland annat att fullmäktige
hade kunnat pröva vilka och hur omfattande utredningar som behövdes för att fullmäktige
skulle kunna avgöra ett ärende och att skriftliga åsikter och ställningstagande som under
beredningen framförts har delgetts fullmäktigeledamöterna som har kunnat beakta dem i
beslutsfattandet. På detta sätt har det också förfarits när fullmäktige i Kronoby fattat beslut
om skolnätet.

Fullmäktige hade vid sin bedömning av ärendet tillgång till alla beräkningar som bildnings-
chefen lagt fram i sin utredning ”Skolnätet i Kronoby – förslag till minskade kostnader”. Bild-



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
12.2.2018

Sida
2/32

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

15.2.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

ningschefen hade i sitt förslag till bildnings- och fritidsnämnden lagt fram ett förslag om att
Småbönders skola skulle stängas från och med hösten 2018. Uträkningarna är riktgivande
och självklart är det mycket svårt att förutspå de exakta inbesparingarna, därför är den eko-
nomiska kalkylen uppgjord enligt försiktighetshetsprincipen. Exempelvis vid en jämförbar
stängning av Djupsjöbacka skola år 2015 gjordes inbesparingar på över 150 000 euro årligen
i driftskostnader. Dessutom inflöt medel när skolan senare såldes till en utomstående part.
Redan 30.1.2017 besökte bildningschefen Småbönders skola och diskuterade skolans fram-
tid med Hem- och skolaföreningens styrelse. Vid mötet uttryckte bildningschefen tydligt att
hans förslag till bildnings- och fritidsnämnden kommer att vara att verksamheten vid Små-
bönders skola upphör och att eleverna förflyttas till Terjärv skola från hösten 2018.
Ärendet är en fortsättning på en lång process kring skolnätet. Den första skolstrukturutred-
ningen i Kronoby gjordes redan år 1999. Därefter har en utredning gjorts 2006. Inför budget-
arbetet 2015 diskuterade bildningsnämnden stängning av tre skolor för att minska på utgif-
terna och få budgeten i balans (under åren 2007-2014 hade nämnden vid varje budgetmöte
på något sätt diskuterat skolnätet och två förslag om att tillsätta en skolnätsutredning hade
röstats ner). Efter en motion år 2014 om tre skolor i kommunen gjordes en utredning som
fokuserade på antalet tjänster vid ändringar i skolnätet.

Kommunfullmäktige beslöt i samband med behandlingen av budgeten för år 2015 att Djup-
sjöbacka skola stängs från 1.8.2015. 18.12.2014 utsåg fullmäktige också en arbetsgrupp för
att utreda skolnätet i kommunen. Gruppen gav sin rapport våren 2015. Efter fullmäktigemötet
den 24 september 2015 hölls en aftonskola kring dåvarande skolnätsarbetsgruppens resul-
tat. Samtliga styrelse- och fullmäktigemedlemmar tilldelades rapporten från skolnätsarbets-
gruppen i skriftlig form. Arbetsgruppens medlemmar presenterade vad som kommit fram vid
samlingarna som hållits vid kommunens samtliga skolor för barn i årskurserna 1-6. I skol-
nätsarbetsgruppens rapport framkom renoveringsbehov, statistiska fakta och för- och nack-
delar med skolstängning. Efter behandling i fullmäktige beslöt fullmäktige att kommunen av-
yttrar obehövliga fastigheter, att kommunen ser över skolskjutsarna 2017 samt att kommu-
nen avvaktar med övriga åtgärder till budgetarbetet för 2018. Under samma möte beslöts
även att lågstadierektorernas antal minskas till tre med placering i Kronoby centrum, Neder-
vetil centrum och Terjärv centrum från år 2020.
Redan i de här utredningarna har Småbönder skolas framtid många gånger varit i vågskålen
av ekonomiska orsaker. Detta framgår närmare ur bildningschefens utredning ”Skolnätet i
Kronoby – förslag till minskade kostnader” (s. 3).
Bildningschefens utredning ”Skolnätet i Kronoby – förslag till minskade kostnader” grundar
sig på bokslutet 2016. Bedömningen om inbesparingar (s. 22, Småbönders skola, bokslut
2016, 21 elever), har gjorts genom att gå igenom budgetrapporterna för både Småbönders
skola och Terjärv skola, för verkliga utgifter 2016. För varje moment har en uppskattning
gjorts, ifall kostnaderna försvinner eller kvarstår, vid eventuellt avslutande av verksamheten i
Småbönders skola. Alla de kostnader som inte överförts till ”Kostnader som kvarstår”-
spalten i tabellen i utredningen, har uppskattats försvinna helt, om eleverna från Småbönders
skola överförs till Terjärv skola.

Besvärställarna bortser i sin alternativa uträkning helt från att kostnaderna per elev sjunker i
Terjärv skola i sin helhet. Istället räknar de endast med den sänkta kostnaden per elev för
Småbönderseleverna i förhållande till dagens kostnad. I besväret konstaterar besvärställarna
att skillnaden i Småbönderselevernas kostnader är endast 38 138,80, medan de helt bortser
från att kostnaden bland nuvarande elever i Terjärv skola sjunker med 69 679,08 euro efter-
som kostnaden per elev blir lägre i hela skolan ((6144,53-5533,31)*114). Dessutom beaktar
besvärsställarna inte att tekniska får minskade driftskostnader för exempelvis värme- och
elkostnader i och med att byggnaden inte är i användning som skola (i bildningschefen ut-
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redning har tekniska avdelningen nuvarande kostnader listats och det konstateras att de re-
duceras vid en skolstängning). Detta leder till att besvärställarnas resonemang om den totala
inbesparingen från en stängning av Småbönders skola inte stämmer.
Fastigheten kommer att läggas ut till försäljning efter att beslutet vunnit laga kraft och verk-
samheten avslutats. Men i utredningen har inte räknats med en försäljningsvinst av detta.

För styrelsen har inte presenterats en balanserad och riktig kalkyl på vilka de totalekonomis-
ka kostnaderna för flyttningen av elevunderlaget till Terjärv skola betyder samt de framtida
kostnaderna för den överförda verksamheten.

Se svar på punkt 1.

Småbönders skola har goda möjligheter att utöka elevantalet 2019-2020 på grund av rekryte-
ringen av barn till personer samt arbetskraft till Kelibers gruvdrift som startas 2020. Beräknad
direkt arbetskraft torde vara minst 150 personer samt arbetskraft som står i relation till gruv-
driften. Detta pågår och är viktigt för Småbönders samhälle även gällande allmänt boende
och får sålunda inte störas utan man bör kunna utvisa en kontinuitet och fortsätta som under
tidigare år med verksamheten förlagd i Småbönders.

Enligt kommunallagens 135 § kan kommunalbesvär endast anföras på den grunden att 1)
beslutet tillkommit i oriktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter, eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsställarna tar här upp ända-
målsenlighetssynpunkter, vilka inte bemöts eftersom kommunalbesvär inte kan anföras på
den grunden.

Besvärställarna ber Vasa förvaltningsdomstol att genast utfärda ett verkställighetsförbud.

Kronoby kommun anhåller om att yrkandet på verkställighetsförbud avslås eftersom det i
utredningen kring skolnätverket inte innehåller information som åtminstone till väsentliga de-
lar varit felaktig (jämför motiveringar till HFD 1408/2016 där detta varit en av motiveringarna
till att besväret förkastats).

Kronoby kommun anhåller om att vid behov få framställa ytterligare synpunkter om något nytt
framförs av besvärsställarna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner ovanstående beredning som svar på Vasa förvaltningsdom-
stols begäran om utlåtande angående Småbönders Hem och Skola rf:s besvär över stäng-
ningen av Småbönders skola efter läsåret 2017-2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: BILDFRI 28/2017

23 §. BILDNINGSVÄSENDET Påras Hem- och skolaförenings besvär angående skolnätet
i Kronoby

Tf. Kommundirektören

Vasa förvaltningsdomstol har den 26.1.2018 inkommit med en begäran (diarienummer
00032/18/2299) om utlåtande samt handlingar till det överklagade ärendet om Kronoby
kommunfullmäktiges beslut 4.12.2017 § 53 om att stänga Påras skola efter läsåret 2018-
2019. Besvärshandlingarna i sin helhet finns till påseende vid kommunstyrelsens möte.

Vasa förvaltningsdomstol begär in de handlingar som legat till grund för det överklagade be-
slutet. Handlingarna ska återsändas till förvaltningsdomstolen inom 30 dagar. Påras Hem-
och skolaförenings besvär, Bilaga 1/23 § av 12.2.2018, baserar sig dels på att fullmäktiges
beslut tillkommit i oriktig ordning (punkt 1-2) och dels på att beslutet strider mot lag (punkt 3-
5). Besväret baserar sig på fem punkter (som det nedan redogörs för i korthet med kursiv
stil) och kommunstyrelsen anför följande synpunkter kring var och en av punkterna (eftersom
flera punkter går in i varandra bör kommunstyrelsens svar läsas som en helhet):

Stängningen av skolorna behandlades som ett enda ärende, vilket inte kan vara rätt eftersom
skolorna har olika förutsättningar att upprätthålla sin verksamhet. Varje skola borde behand-
las skilt för sig.

Varje skolas verksamhetsförutsättningar har undersökts skilt i utredningen ”Skolnätet i Kro-
noby – förslag på minskade kostnader” som låg till grund för besluten. Där har de sju skolor-
na som erbjuder grundläggande undervisning i årskurserna 1-6 gåtts igenom när det gäller
ex. elevantal, utrymmen, ekonomi och fastighetens skick.

Beslutet i fullmäktige baserade sig på felaktiga ekonomiska grunder i sin helhet eftersom
utredningen utgått från en stängning ett år senare, eftersom kostnader för tillbyggnad av
Centralskolan inte beräknats, eftersom elevantalet brukar överstiga prognoserna, eftersom
investeringsbehovet vid Påras skola angetts fel, eftersom kostnadsinbesparingen för städ-
ning är felaktig, eftersom intern hyra är felaktigt angiven, eftersom en tidsbunden lärartjänst
inte kan indras och eftersom hyresinkomsterna för lägenheten vid Påras skola inte är beak-
tad.

Enligt kommunallagens 39 § är det kommunstyrelsen som bereder ärenden som tas upp i
fullmäktige. Det finns inga särskilda lagbestämmelser om hur beredningen ska se ut. Både
kommunstyrelsen i beredningsskedet och fullmäktige i beslutsskedet har möjlighet att själva
bedöma om de har tillräckligt med beredning för att kunna avgöra ett ärende. Fullmäktige
kan om man så vill återremittera ärenden för vidare beredning. Fullmäktige kan således all-
tid pröva om de har tillräckligt omfattande utredningar för att kunna avgöra ett ärende och i
detta ärende så hade man inget att anmärka på beredningen, snarare så hördes flera tack
för en bra och omfattande beredning. I HFD 1408/2016 har högsta förvaltningsdomstolen
också tagit ställning till att det är fullmäktige som avgör frågor kring tillräcklig beredning.

Fullmäktige hade vid sin bedömning av ärendet tillgång till alla beräkningar som bildnings-
chefen lagt fram i sin utredning. Bildningschefen hade i sitt förslag till bildnings- och fritids-
nämnden lagt fram ett förslag om att Påras skola skulle stängas från och med hösten 2020,
men uträkningarna är givetvis överförbara på ett annat år. Uträkningarna är riktgivande och
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självklart är det mycket svårt att förutspå de exakta inbesparingarna, vilket också konstate-
rats muntligt i beredningen.

Skolfastighetens behov av renovering, och utgifter för det, har inte påverkat siffrorna i bild-
ningschefens beräkningar för driftsekonomin. I bildningschefens uppskattning av inbespar-
ingar finns tekniska sektorns driftkostnader nämnda, men inga investeringskostnader har
beaktats. Dessa kostnader är utanför kostnadsanalysen, men har nämnts i själva utredning-
en eftersom de naturligtvis har en relevans för ärendet. De investeringskostnader som det
hänvisas till i besväret, är uppgjorda av tekniska avdelningen enligt en uppskattning av kost-
nader för investeringar under de kommande åren. En utbyggnad av Centralskolan har inte
räknats in, eftersom utgångspunkten är att eleverna ryms in i befintliga utrymmen. Det inne-
bär också att även om kostnaderna för ex städning eller intern hyra kanske ökar något för
Centralskolans del så minskar de på motsvarande sätt för en annan enhet (i detta fall sanno-
likt Ådalens skola) vilket minskar bildningssektorns kostnader som helhet med den beräkna-
de summan. Antalet elever i Påras skola minskar enligt prognosen från 41 elever läsåret
2017-2018 till 23 elever läsåret 2020-2021 och 18 elever läsåret 2021-2022.

Enligt kommunallagens 22 §, ska kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjäns-
ter ha rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Invånarna fick ingen möjlighet att
uttala sina åsikter om en skolstängning våren 2019, eftersom detta alternativ inte hade pre-
senterats.

I utredningen ”Skolnätet i Kronoby – förslag på minskade kostnader” redogjordes för var och
en av de sju skolorna och deras verksamhetsförutsättningar framöver. Utredningen utgick
från att det i Kronoby skulle finnas tre starka skolor i de olika byacentren inom några år.
Denna tanke har också förts fram flera gånger tidigare.

Den första skolstrukturutredningen i Kronoby gjordes år 1999. Därefter har en utredning
gjorts 2006. Inför budgetarbetet 2015 diskuterade bildningsnämnden stängning av tre skolor
för att minska på utgifterna och få budgeten i balans (under åren 2007-2014 hade nämnden
vid varje budgetmöte på något sätt diskuterat skolnätet och två förslag om att tillsätta en
skolnätsutredning hade röstats ner). Efter en motion år 2014 om tre skolor i kommunen gjor-
des en utredning som fokuserade på antalet tjänster vid ändringar i skolnätet.

Kommunfullmäktige beslöt i samband med behandlingen av budgeten för 2015 att Djupsjö-
backa skola stängs från 1.8.2015. 18.12.2014 utsåg fullmäktige också en arbetsgrupp för att
utreda skolnätet i kommunen. Gruppen gav sin rapport våren 2015. Efter fullmäktigemötet
den 24.9.2015 hölls en aftonskola kring dåvarande skolnätsarbetsgruppens resultat. Samtli-
ga styrelse- och fullmäktigemedlemmar tilldelades rapporten från skolnätsarbetsgruppen i
skriftlig form. Arbetsgruppens medlemmar presenterade vad som kommit fram vid samling-
arna som hållits vid kommunens samtliga skolor för barn i årskurserna 1-6. I skolnätsarbets-
gruppens rapport framkom renoveringsbehov, statistiska fakta och för- och nackdelar med
skolstängning. Efter behandling i fullmäktige beslöt fullmäktige att kommunen avyttrar obe-
hövliga fastigheter, att kommunen ser över skolskjutsarna 2017 samt att kommunen avvaktar
med övriga åtgärder till budgetarbetet för 2018. Under samma möte beslöts även att lågsta-
dierektorernas antal minskas till tre med placering i Kronoby centrum, Nedervetil centrum
och Terjärv centrum från år 2020.

I bildningschefens förslag om skolnätet hösten 2017 skulle Påras skola stängas år 2020. I de
olika skedena i beredningen har flera olika förslag förts fram och även i fullmäktige fördes
sex olika förslag kring skolnätet fram utöver kommunstyrelsens förslag. Av dessa vann fem
understöd. Det fanns med andra ord en bred diskussion kring skolnätet.
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Kronoby kommun har enligt sin förvaltningsstadgas 17 § tre olika områdesnämnder. Nämn-
den fungerar som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i området och ska höras av
kommunstyrelsen eller nämnder i samband med markanvändningsplanering, serviceutveck-
ling och kundbetjäning. Nämnden kan fungera som projekt- och planeringsgrupp. Inför kom-
munstyrelsens beredning av ärendet om skolnätet hördes områdesnämnden i Kronoby och
områdesnämnden i Terjärv. Områdesnämnden i Nedervetil hördes inte eftersom det också i
dagens läge finns endast en skola på områdesnämndens område och det inte fanns några
planer för indragningar inom området. Områdesnämndernas utlåtande fanns i sin helhet med
som en del av beredningen till kommunstyrelsen och fullmäktige. Områdesnämnderna är en
form av kommundelsförvaltning enligt kommunallagens 22 § (jämför Harjula och Prättälä;
Kommunallagen – bakgrund och tolkningar, 2017, s. 255).

Harjula och Prättälä konstaterar också att 22 § innehåller en exempelförteckning över sätt att
delta och påverka som särskilt kan främja möjligheterna till inflytande. De sätt på vilka invå-
narna kan delta i och påverka kommunens verksamhet och hur effektivt detta kan ske beror
på den politiska kulturen och förvaltningskulturen, hur öppet verksamheten bedrivs, fullmäk-
tiges initiativrikedom samt framför allt på hur aktiva invånarna själva är. Vidare konstaterar
Harjula och Prättälä att trots bestämmelsens tvingande ordalydelse är det alltjämt fullmäktige
som beslutar om omfattningen av och formerna för den direkta demokratin.
Enligt 22 § kommunallagen kan deltagande och påverkan främjas i synnerhet genom bland
annat diskussionsmöten och invånarråd eller genom att invånarnas åsikter reds ut innan be-
slut fattas. Efter att kommunstyrelsen 20.11.2017 beslöt att föreslå för fullmäktige att Påras
skola stängs efter läsåret 2017-2018 deltog kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrel-
sens andra vice ordförande och bildningschefen i ett diskussionsmöte vid Påras skola
23.11.2017. På mötet var såväl föräldrar som representanter för Påras Hem- och skolaföre-
ning närvarande. Liknande diskussionsträffar har också hållits övriga skolor som hotades av
indragning.

Under bildnings- och fritidsnämndens och dess arbetsgrupps behandling av skolnätverket
inkom skrivelser av Småbönders föräldrar och Hem och skola-föräldraförening, föräldrar till
elever eller kommande elever Söderby skola samt bybor i Söderby området. De här tre skri-
velserna har alla i sin helhet varit en del av beredningen av ärendet i bildnings- och fritids-
nämnden och senare också i såväl kommunstyrelsen som i fullmäktiges behandling av ären-
det. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet begärdes redan omnämnda utlåtanden
in av områdesnämnderna i Kronoby och Terjärv. Utöver dessa lämnades också in en skrivel-
se av Andrea Lindgren från Söderby Hem och Skola samt en skrivelse från föräldrar i Små-
bönders. Båda skrivelserna ingick i sin helhet som en del av beredningen till kommunstyrel-
sen.

Efter kommunstyrelsen möte lämnades tre skrivelser in före fullmäktiges föredragningslista
postades. De här tre var Påras Hem och Skolaförening samt föräldrar till elever i Påras sko-
la, Centtis Hem och Skolaförening rf. samt Föräldrar till barn i Solrosens förskola i Nedervetil
2017-2018. Alla de här skrivelserna ingick i sin helhet som bilagor till fullmäktiges föredrag-
ningslista. Efter att föredragningslistan postades lämnades ytterligare två skrivelser in som
båda i sin helhet tillställdes fullmäktigeledamöterna per e-post. De här skrivelserna var Linda
Karlström: namninsamling för framflyttning av en (eventuell) stängning av Påras skola till
hösten 2020 samt Hem och Skola i Småbönders: Småbönders skolas framtid. På fullmäkti-
gemötet lämnades ytterligare en skrivelse in, nämligen en skrivelse från Norrby. Det hade
således kommit in en eller flera skrivelser rörande samtliga av de nedläggningshotade sko-
lorna.
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Vid behandlingen i fullmäktige fanns också samtliga skrivelser i sin helhet tillgängliga. Be-
handlingen i fullmäktige inleddes med att kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommundi-
rektören berättade om hur ärendet har behandlats i olika instanser (vid redogörelsen nämn-
des också särskilt de skrivelser som kommit in efter att fullmäktiges föredragningslista pos-
tats). Därefter gavs bildningschefen möjlighet att ge ytterligare uppgifter om bl.a. skjutskost-
nader, matkostnader och elevantal. Fullmäktige torde med andra ord ha haft en klar uppfatt-
ning om invånarnas åsikter innan beslutet om skolnätet fattades.

Ingen uppmärksamhet fästes vid det faktum att dryga 8 procent av kommunens invånare
protesterade mot en stängning av Påras skola tidigare än våren 2020. Detta strider mot
kommunallagens 23 §, som stipulerar om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent
av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den
väcktes. Nu kördes hela initiativet över utan diskussion.

Kronoby kommuns fullmäktigeledamöter fick den 27.11.2017 ta del av texten till en namnin-
samling för framflyttning av Påras skolas stängning till tidigast 2020. Initiativtagaren skickade
själv mailet till de fullmäktigeledamöter vars e-post fanns på kommunens webbplats (sex
fullmäktigeledamöter har inte tillåtit att deras e-postadresser visas på kommunens webb-
plats) och kommunen ombads 29.11.2017 ombesörja att övriga fullmäktigeledamöter fick ta
del av texten. Skrivelsen skickades ut till övriga fullmäktigeledamöter 30.11.2017. I mailet
ombads fullmäktigeledamöterna av initiativtagaren att ta sig tid att läsa argumenten eftersom
frågan är stor och viktig för Kronoby. I mailet konstaterades också att namnlistorna scannas
in och skickas åt fullmäktigeledamöterna inkommande lördag (2.12.2017) och att de lämnas
in i original innan fullmäktigemötet 4.12.2017.

På lördag 2.12.2017 skickade initiativtagaren ett mail med namnlistorna till fullmäktigeleda-
möterna. Initiativtagaren lämnade in listorna i original på eftermiddagen 4.12.2017. Skrivel-
sen och alla namnlistor fanns tillgängliga i samband med fullmäktiges behandling av skolnä-
tet och omnämndes också särskilt i den muntliga framställningen inför behandlingen av
ärendet. Skrivelsen adresserades till samtliga fullmäktigeledamöter och avslutades med att
de hoppas och tror att de som fattar besluten för dem i kommunen lyssnar på väljarna.
Skrivelsen behandlades inte som ett initiativ enligt kommunallagens 23 §, utan ingick istället i
sin helhet som en del av materialet till fullmäktiges beslut om skolnätet. I initiativtagarnas text
framhölls att det var en namninsamling för att påverka fullmäktige att inte göra en (eventuell)
skolstängning före tidigast efter läsåret 2019-2020.

Fullmäktiges beslut strider mot förvaltningslagens 41 §. Enligt denna paragraf ska medbor-
garna ges möjlighet till inflytande, med specificeringen att ”Om avgörandet i ett ärende kan
ha en betydande inverkan på andras än parternas livsmiljö, arbete eller övriga förhållande,
skall myndigheten ge dessa personer möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och
målen för behandlingen av ärendet samt uttala sin åsikt om ärendet. Parter som i detta fall
påverkas avsevärt är förutom personal samt nuvarande elever och deras familjer, även de
unga och nyinflyttade familjer som köpt tomter av kommunen i närheten av Påras skola, och
vars barn ser fram emot att börja i Påras skola. Dessa familjer har enligt egen utsago valt att
bosätta sig i Påras delvis med tanke på närheten till skolan, och när kommunen nu stänger
skolan mitt framför näsan på dem utan någon förvarning och utan att höra deras åsikt i frå-
gan känner de sig lurade.

Som ovan konstaterats har skolindragningar diskuterats i kommunen under mycket lång tid
och dåvarande kommunfullmäktige fattade år 2015 beslut om att man skulle återkomma till
ärendet om skolstängningar i samband med budgetarbetet inför år 2018 (dvs år 2017). In-
formation om att ärendet anhängiggjorts har funnits i den lokala pressen i mycket omfattande



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
12.2.2018

Sida
2/38

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

15.2.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

grad. År 2013 ingick i Österbottens tidning åtminstone sex artiklar om skolnätet (bland annat
Fakta talar emot byskolan 19.9.2013 och Ge skolan ett nådeår efter allmänt möte på Djup-
sjöbacka skola 2.10.2013). År 2014 ingick åtminstone sju artiklar om skolnätet (bland annat
Tre skolor i vågskålen 13.8.2014 och Två får fortsätta, en läggs ner 4.10.2014). År 2015 in-
gick åtminstone nio artiklar om skolnätet i Österbottens tidning (bland annat Tre skolor är
framtiden 14.10.2015 och Kronoby behåller alla småskolor 18.12.2015). År 2016 fanns åt-
minstone fem artiklar som berörde skolnätet trots att fullmäktige det året inte skulle behandla
skolstängningar enligt sitt beslut från år 2015 (bland annat Krisgrupp ska hitta utväg
12.1.2016 och Småskolorna får fortsätta som förr 30.9.2016). År 2017 ingick åtminstone 10
artiklar som rörde skolnätet i Österbottens tidning och av dem var nio från hösten (bland an-
nat att Kronobystyrelsen föreslår att tre skolor stängs, På minus trots stängda skolor
22.11.2017 och Krismöte vid Påras skola 25.11.2017).

En omfattande offentlig debatt har förts om ärendet. HFD slog 16.12.1993 L 5117 fast att det
var uppenbart onödigt att tillkännage anhängigheten av ett ärende särskilt när ärendet före-
gåtts av flera artiklar i tidningar med allmän spridning på orten och föräldrarna till eleverna i
skolan hade getts tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet innan beslutet fattades.

HFD 29.2.2000 L 399 slår HFD fast att styrelsen ansvarar för beredningen av fullmäktiges
beslut på ett behörigt sätt och att det är fullmäktiges uppgift att bedöma om styrelsens be-
redning i ärendet, möjligheterna till inflytande medräknat, varit tillräcklig. I samma fall konsta-
terades också att till exempel gällande nedläggningen av byskolorna är det inte elevernas
föräldrars rätt eller de andra bybornas rätt, fördel eller skyldighet på ett sådant sätt att de
kunde anses vara parter och att de på denna grundval borde ha hörts som parter innan be-
slutet fattades.

Utöver de nämnda tidningsartiklarna ovan har skolnätet diskuterats flitigt i kommunen och
allmänheten har i allra högsta grad varit medveten om diskussionerna och förslagen kring
skolnätet. Även i tidigare omgångar av diskussionerna har hörande och diskussionsmöten
ordnats och skrivelser och olika namnlistor har lämnats in. De berörda såväl som föreningen
har där haft utmärkta möjligheter att framföra sina synpunkter på behandlingen av ärendet
exempelvis när bildningschefen under 2017 träffat Hem- och skolaföreningar och/eller föräld-
rar. Påras skola ligger för övrigt bara 3,3 km från Centralskolan i Kronoby.
I HFD 1408/2016 förkastades besvären över beslutet om skolindragningar och HFD konsta-
terade bland annat att fullmäktige hade kunnat pröva vilka och hur omfattande utredningar
som behövdes för att fullmäktige skulle kunna avgöra ett ärende och att skriftliga åsikter och
ställningstagande som under beredningen framförts har delgetts fullmäktigeledamöterna som
har kunnat beakta dem i beslutsfattandet. På detta sätt har det också förfarits när fullmäktige
i Kronoby fattat beslut om skolnätet.

Kronoby kommun anhåller om att vid behov få framställa ytterligare synpunkter om något nytt
framförs av besvärsställarna.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner ovanstående beredning som svar på Vasa förvaltningsdom-
stols begäran om utlåtande angående Påras Hem- och skolaförenings besvär över stäng-
ningen av Påras skola efter läsåret 2018-2019.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 25/2018

24 §. FÖRVALTNING Principer för publicering på kommunens hemsida

Förvaltningschefen:

Enligt kommunens förvaltningsstadga kap. 7 § 74 svarar kommunstyrelsen för att anvisning-
ar har fastställts för dokumentförvaltningen i kommunens olika verksamheter, vari bl.a. beslut
om allmänna principer för planen för informationsstyrning ingår.

Som Bilaga 1/24 § av 12.2.2018 finns förslag till principer för publicering på kommunens
hemsida. Principerna för publicering är en del av den mest grundläggande informationsstyr-
ningen och behöver därför vara klart formulerade. De är ett tillägg till den övriga informa-
tionsstrategin.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till principer för publicering på kommunens hemsida i
enlighet med Bilaga 1/24 § av 12.2.2018. Principerna träder i kraft omedelbart.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 19/2018

25 §. KURSER Deltagare i Kommunmarknaden

Förvaltningschefen:

Årets Kommunmarknad går av stapeln 12-13 september 2018 i Helsingfors. Årets program
är ännu inte klart men de svenska seminarierna kommer att behandla bland annat behovet
av förändringsledarskap på kommunfältet, de nya landskapen och servicen på svenska.

Kommunmarknaden är avsedd för både förtroendevalda och tjänstemän och kan rekom-
menderas både p.g.a. föreläsningarna och möjligheterna att nätverka med andra förtroende-
valda och tjänstemän. För deltagandet uppbärs ingen deltagaravgift. Från Kronoby brukar 2-
3 förtroendevalda delta samt ett par tjänstemän, vilka utses senare av t.f. kommundirektören.
År 2017 deltog styrelsens ordförande, fullmäktiges ordförande, Joel Salmela och kommundi-
rektören samt ekonomichefen.

Kommunen står för resor och eventuell övernattning.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser 2-3 förtroendevalda att delta i Kommunmarknaden 12-13.9.2017.

Kommunstyrelsen konstaterar att t.f. kommundirektören samt ett par andra tjänstemän också
deltar.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Liane Byggmästar, Bengt-Johan Skullbacka och Kari Harju
att delta i Kommunmarknaden 12–13.9.2018. Kommunstyrelsen konstaterade även att
t.f. kommundirektören samt ett par andra tjänstemän också deltar.
__________
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Dnr: KST 208/2017

26 §. MOTION Elisabeth Hagström; Ändringar gällande Pedersörenejdens samarbetsnämnd

Förvaltningschefen:

Elisabeth Hagström lämnade 4.12.2017 § 56 in en motion angående ändring av samarbets-
ordningen för Pedersörenejdens samarbetsnämnd.

Motionsställaren önskar att Kronoby kommun skall ta upp ett förslag till ändringar av arbets-
ordningen, så att namnet bättre motsvarar en namnändring, vilket föreslås. Motionsställaren
föreslår bl.a. att samarbetsnämnden tar initiativ och bjuder in Karleby stad som fullvärdig
medlem och att samarbetsnämndens sammansättning ändras till att bestå av 3 medlemmar
från var kommun/stad.

Karleby stad har för ungefär tio år sedan varit inbjudna till samarbetsnämndens möten. Efter-
som en stor del av ärendena inte berörde hela området rann samarbetet ändå ut i sanden.
Ett utökat samarbete framöver vore viktigt för att stärka hela regionen. För det behöver lämp-
liga samarbetsformer hittas. Frågan har också diskuterats inom samarbetsutskottet för Kro-
noby och Karleby.

Pedersörenejdens samarbetsnämnd behandlade vid sitt möte 5.2.2018 och beslöt att i sam-
band med ett av sina sammanträden under 2018 bjuda in Karleby stad för att diskutera ge-
mensamma angelägenheter. Samarbetsnämnden ansåg att det är viktigt att upprätthålla kon-
takterna med Karleby och vid detta möte har kommunerna/städerna möjlighet att diskutera
sig fram till behovet av ett djupare samarbete kring speciella teman.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige antecknar svaret på motionen för kännedom och för-

klarar därmed motionen slutbehandlad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 207/2017

27 §. MOTION Elisabeth Hagström; Konsekvensutredning om landskapsreformen

Tf. kommundirektören

Elisabeth Hagström (Pro Kronoby) lämnade på fullmäktigemötet 4.12.2017 in en motion, där
hon uppmanar kommunen att starta en utomstående neutral konsekvensutredning kring
landskapsreformen direkt i januari så att den är färdig för framläggning och diskussion direkt
efter slutbehandling då lagarna trätt ikraft. I motionen föreslår Hagström att konsekvensut-
redningen påbörjas med en kartläggning över dagsläge, med dagens behov, struktur, aktuell
statistikmaterial över Kronobys behov, beaktande av folkviljan dvs. gamla enkäter samt en ny
enkät om det finns behov av en sådan enkät. I motionens tar Hagström också upp pend-
lingsstatistik och besöksstatistik, dvs. material som finns tillgängligt idag.

I samband med behandlingen av medborgarinitiativet kring en rådgivande folkomröstning om
landskapstillhörigheten tog fullmäktige på sitt möte 13.11.2017 ställning också till en konse-
kvensutredning. I den första omröstningen röstade fullmäktige mellan att hålla en folkomröst-
ning och att ”fullmäktige för en bred diskussion om landskapsreformen, genomför en konse-
kvensutredning efter att lagarna om reformen stiftats och återkommer till initiativet om folk-
omröstning efter att en konsekvensutredning har gjorts”. Rösterna i fullmäktige föll 17-10 för
det senare förslaget. Därefter ställdes det vinnande förslaget mot kommunstyrelsens ur-
sprungliga förslag och här gick fullmäktige med rösterna 26-0 och en nedlagd inför det ovan
citerade förslaget. Fullmäktige beslöt alltså på sitt möte i november att en konsekvensutred-
ning skall genomföras efter att lagarna om reformen stiftats.

Förarbetet inför en konsekvensutredning, dvs. kontakt med potentiella människor som kan
göra en utredning och klargörande kring vad de har för möjligheter att åta sig uppdraget bör
ske i god tid före lagarna förväntas träda ikraft i slutet av maj. Däremot har tidigare försök att
genomföra vårdreformen visat att lagförslagen kan falla i riksdagen, bli återremitterade för ny
beredning eller ändra mycket väsentligt under riksdagens utskottsbehandling. Något av de
här alternativen har varit resultatet av de tre senaste försöken att genomföra en vårdreform.
Lagarna är av avgörande betydelse för konsekvenserna av landskaps- och vårdreformen för
Kronobys del och därför är det nödvändigt att känna till deras innehåll innan konsekvensut-
redningen görs. Om det är så att landskaps- och vårdreformen igen skulle falla eller ändra
väsentligt i riksdagen innebär det naturligtvis också en extra kostnad, om utredningen startas
tidigare. Fullmäktige har även så sent som i november tagit ställning till hur och när en kon-
sekvensutredning skall göras.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige antecknar svaret på motionen för kännedom och för-
klarar motionen slutbehandlad

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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28 §. T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND

T.f. kommundirektören berättade om följande ärenden, varefter kommunstyrelsen diskutera-
de dem:

a) Principer för information om konfidentiella ärenden.

b) Kommunens strategiarbete inleds vid nästa fullmäktigemöte och den färdiga strategin tor-
de kunna godkännas i fullmäktige i juni 2018.

c) Information om hyror för tillfällig uthyrning av idrottsplatser.

d) Svar på sote-frågor enligt Bilaga 1/28 § av 12.2.2018 och en diskussion om vården i öv-
rigt.

e) NTM-centralen med direktör Anders Östergård och områdesansvarige Kaj Lytts på besök i
kommunen 13.2.2018.

BESLUT:

Ärendena antecknades för kännedom.
________
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29 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:

- Arbetsplatsmöte, skolcentrum, 22.11.2017
- Planeringsgruppen för Nedervetil skola, 29.1.2018

- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 18.1.2018
- Optima, samkommunstyrelsen, 26.1.2018
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 29.1.2018

b) Aktuellt från Fazer Food

c) Österbottens handelskammare ordnar diskussions och -infomöten om riktlinjerna för ut-
vecklande av flygtrafiken. Mötena är avsedda för företagsledare och övriga ledare inom
näringslivet, researrangörer och -bokare, kommunala beslutfattare samt personer inom
intressesfären. Handelskammaren tar emot anmälningar. Mötena ordnas 14.2.2018 en-
ligt följande:

- Kalajoki, kylpylähotelli Sani, kl 8-9.
- Karleby, Fiskhallen kl. 11.30 - 12.30
- i Jakobstad, Campus Allegro, kl. 14 - 15

d) Landskapsplanutkastet till Österbottens landskapsplan 2040 presenteras 13.2.2018 kl.
14–16 i kommungården i Bennäs

e) Offerter för budgetlån 2018 har inlämnats på begäran och ekonomichefen tar beslut om att
välja Kommunfinans Abp:s alternativ med fast ränta för hela låneperioden om 10 år. Rän-
teindikationen per 18.1.2018 kl 13 är 1,059 % inklusive marginal.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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30 §. INITIATIV Björn Gripenberg; extra möten för strategi och planering

Björn Gripenberg inlämnade ett förslag/initiativ till styrelsen, Bilaga 1/30 § av 12.2.2018, om
att samlas till strategi och planeringsmöten utöver fastslagna kommunstyrelsemöten. Initiati-
vet anmäldes inte i samband med paragrafen Godkännande av föredragningslistan men
kommunstyrelsen beslöt enhälligt att behandla den ändå.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknar initiativet för kännedom och överför den för beredning
till allmänna avdelningen.
__________
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Dnr: BILDFRI 18/2018

31 §.TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Uppsägning från tjänst och anställning av fri-
tidskoordinator tillsvidare

Bildningschefen:

Kommunens fritidskoordinator Kaisa Karlström har beviljats tjänstledigt 1.8.2017-31.7.2018.
Vikarierande fritidskoordinator Hanna Lindholm är tidsbestämt anställd till och med
31.7.2018.

Kaisa Karlström har 8.2.2018 skriftligen meddelat att hon härmed avsäger sig sin tjänst som
fritidskoordinator. Kommunen behöver en fritidskoordinator från 1.8.2018. Tjänsten kunde
därför lediganslås att sökas tillsvidare. I och med landskapsreformen kommer tjänsten som
välfärdskoordinator, vilken ingår i fritidskoordinatorns uppgift, att bli allt viktigare.

Bildningschefen anhåller således om att få lediganslå tjänsten som fritidskoordinator tillsvida-
re, med början 1.8.2018.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Personalsektionen konstaterar behovet av att anställa en ny fritidskoordinator tillsvidare och
konstaterar vidare att kommunstyrelsen enligt förvaltningsstadgan § 59 väljer fritidskoordina-
tor och överför därmed ärendet till kommunstyrelsen till denna del.

BESLUT:

Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______

Kst 12.2.2018

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar Kaisa Karlström avsked från tjänsten som fritidskoordinator från
och med 31.7.2018.

Kommunstyrelsen lediganslår tjänsten som fritidskoordinator snarast möjligt, så att efterträ-
daren kan inleda sin tjänstgöring senast 1.8.2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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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: 17-23, 26-29, 30

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: 24-25, 31

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: 22, 24-25 och 31

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.


