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Sammanträdestid Måndagen den 28 maj 2018, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

103 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
104 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
105 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
106 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
107 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
108 §. PLANER Kronoby kommuns strategi 2025
109 §. PLANER Godkänna detaljplan för Nedervetil nya skoltomt
110 §. UNDANTAGSLOV Avgörande som gäller byggande vid strand,

Henrik och Monika Wistbacka
111 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för renoveringen av slöjdsalen i

Ådalens skola
112 §. FASTIGHETER Köp av tilläggsmark; Murickvägen-Kaino
113 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Revidering av byggnadsordningen
114 §. SAMKOMMUNER Ägarstyrning inför samkommunstämma för

samkommunen Optima 30.5.2018
115 §. SAMKOMMUNER Ägarstyrning inför samkommunstämma för

samkommunen Kvarnen 30.5.2018
116 §. BIDRAG Ansökan av After Eight för uppsökande

ungdomsverksamhet
117 §. VAL Förhandsröstningsställen vid landskapsvalet 2018
118 §. VAL Röstningsställen på valdagen vid landskapsvalet 2018
119 §. UTLÅTANDE Kaustby kommun och Karleby stads begäran om

utlåtande om delgeneralplan samt reviderat program för
deltagande och bemötande för Keliber Oy:s
gruvområden

120 §. FÖRVALTNING Konsekvensutredning gällande landskapsreformen
121 §. INITIATIV Kristdemokraterna/Björn Gripenberg; processen kring

eventuella nybyggnader av skolfastigheter
122 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
123 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Utse sakkunnigrepresentant till

beredningsgruppen för planeringen av förenandet av
Vasa sjukvårdsdistrikts och Vasa stads mentalvårds-
och missbruksservice

124 §. BUDGET 2018 Tilläggsanslag för investeringar; slöjdsal
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Nämnd Kommun-
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Kommun-
fullmäktige

103 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 23 maj 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 24 maj 2018, varifrån övriga intresserade
kan erhålla den vid behov.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunstyrel-
sen beslutför.
_______________
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104 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Helena Broända och Björn Gripenberg att justera protokollet. Proto-
kollet justeras den 30 maj 2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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105 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommundirektören anmälde att § 117 och § 118 dras tillbaka och att det kommer två nya
paragrafer i slutet av föredragningslistan samt att antalet delgivningsärenden ökar.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med ovannämnda ändringar.
_______________
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106 §. KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

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

a) BUDGET 2018 Anslag för firande av veterandagen 2018
- delges ekonomiavdelningen

b) AVTAL Ändring av samarbetsavtal gällande Mellersta Österbottens och Jakobstadsområ-
dets räddningsverk
- delges Karleby stad

c) AVTAL Ändring av samarbetsavtal gällande miljöhälsovården för kommunerna i Mellersta
Österbotten
- delges Karleby stad

d) AVTAL Godkännande av nytt grundavtal för Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
- delgetts Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

e) NÄMNDER Pasi Ahlsved; anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag
- delges Pasi Ahlsved, Mona Ahlsved, Adam Näse, Ulla-Maria Åstrand, Jaakko Kuru,
Hans Sandström, Matias Torrkulla, bildnings- och fritidsnämnden samt finska skolsektio-
nen.

f) DELGIVNINGSÄRENDEN
- Rebecka Ågren m.fl..s motion om anskaffning av en defibrillator till idrottshallen överförs
för beredning.

- Eva-Lott Björklund m.fl.:s motion om kultur i vården; ett förslag om att fullmäktigemed-
lemmarna och även ledningen avstår från sina arvoden och lägger summan på kultur i
vården överförs för beredning.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________

Elisabeth Hagström avlägsnade sig från mötet kl.18.10 vid behandlingen av denna paragraf.
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107 §. 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 lag har delege-
rats till underlydande myndighet eller en sektion i kommunstyrelsen och i vilket den behöriga
myndigheten har 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:
- Bildnings- och fritidsnämnden, 26.4.2018, kungjort 11.5.2018
- Affärs- och riskhanteringssektionen 6.4.2018, kungjort 11.4.2018
- Affärs- och riskhanteringssektionen, 21.5.2018, kungjort 23.5.2018
- Personalsektionen, 7.5.2018, kungjort 11.5.2018
- Tekniska och miljönämnden, 16.5.2018, kungjort 1.6.2018

KOMMUNDIREKTÖRENS 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 61/2018

108 §. PLANER Kronoby kommuns strategi 2025

T.f. kommundirektören:
Enligt kommunallagens 37 § ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om
de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I kommunstrategin ska hänsyn tas till;
främjandet av kommuninvånarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, de mål för tjäns-
terna som sätts upp i lagar som gäller kommunernas uppgifter, ägarpolitiken, personalpolitiken, kom-
muninvånarnas möjligheter att delta och påverka och utvecklandet av livsmiljöns och områdets livs-
kraft.

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida föränd-
ringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin
ska det också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. Bestämmelser om att
kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp finns i 110 §, där
det konstateras att budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs
och förutsättningarna för skötseln av kommunens ekonomi tryggas. Kommunstrategin ska ses över
åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid.

Utarbetande av strategi har utgått från smågruppsarbete i fullmäktige och bland kommungårdens per-
sonal. Tankar om några frågor har också begärts in av bildnings- och fritidsnämnden, tekniska- och
miljönämnden, tillståndssektionen, ungdomsfullmäktige, äldrerådet, rådet för personer med funktions-
nedsättning och de tre områdesnämnderna. Dessutom har en medborgarträff hållits i Nedervetil, Kro-
noby och Terjärv. Medborgare har också haft möjlighet att ge respons via webben och den vägen kom
35 svar.

Utgående från en sammanställning av alla de tankar som framkommit vid de olika tillfällena och via
webben har ledningsgruppen sammanställt svar på de olika frågeställningarna som fanns. T.f. kom-
mundirektören har bearbetat svaren till en helhet som i dagens läge utgör ett råutkast till kommunens
strategi.

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen behandlar råutkastet till strategi och skickar det till nämnderna, sektionerna och de
olika rådgivande organen för utlåtande före den 4.5.2018. Råutkastet finns dessutom tillgängligt för
kommentarer på kommunens webbsida fram till den 4.5.2018. Kommunstyrelsen ger allmänna avdel-
ningen rätt att köpa in grafiska tjänster för utformning av strategins grafiska profil.

BESLUT:

Kommunstyrelsen behandlade råutkastet till strategi och gav t.f. kommundirektören i uppdrag att om-
forma vissa meningar och uttryck men godkände i övrigt utkastet till Kronoby kommuns strategi 2025.
Kommunstyrelsen skickar råutkastet till nämnderna, sektionerna och de olika rådgivande organen för
utlåtande före den 4.5.2018. Råutkastet finns dessutom tillgängligt för kommentarer på kommunens
webbsida fram till den 4.5.2018. Kommunstyrelsen gav allmänna avdelningen rätt att köpa in grafiska
tjänster för utformning av strategins grafiska profil.
___________
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KST 28.5.2018

Kommundirektören:

Råutkastet till kommunstrategi sändes till nämnderna, sektionerna och de rådgivande orga-
nen för utlåtande före den 4.5.2018. Dessutom fanns utkastet tillgängligt för kommenterar på
kommunens webbsida under samma tid.

Under utlåtandetiden inkom sammanlagt tio utlåtanden från nämnderna, sektionerna och de
rådgivande organen. Från allmänheten inkom inga kommentarer. På basen av utlåtandena
har utkastet till kommunens strategi bearbetats, Bilaga 1/108 § av 28.5.2018. Därefter har
även en mera visuell form av strategin uppgjorts, Bilaga 2/108 § av 28.5.2018.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen behandlar utkastet till strategi och föreslår för fullmäktige
att Kronobys strategi 2025 godkänns enligt Bilaga 2/108 § av 28.5.2018.

Kommunstyrelsen diskuterade strategin och ändrade den enhälligt så, att på sida 4 i Bilaga
1/108 § av 28.5.2018 fylldes meningen "Vi gör plusresultat de flesta år och vi klarar av att
sköta våra amorteringar" på med orden "utan tilläggslån". Motsvarande tillägg gjordes i Bila-
ga 2/108 § av 28.5.2018, sida 8.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att godkänna utkastet till strategin i enlighet med
Bilaga 2/108 § av 28.5.2018 och föra det till fullmäktige för godkännande.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
28.5.2018

Sida
7/153

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

31.5.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 49/2018

109 §. PLANER Godkänna detaljplan för Nedervetil nya skoltomt

Kst 16.4.2018 § 69:
Planläggaren:
Ett första planeutkast för Nedervetil skoltomt har varit till påseende under tiden 22.3-5.4.2018. Utlåtan-
den från myndigheterna har också begärts och ifall de vill ge ett utlåtande bör det ges senast den
16.4.2018. Österbottens förbund har meddelat att man inte ger utlåtande och Österbottens museum
hade inget att anmärka på planen men påpekar att områdets nationella värden bör beaktas. Övriga
utlåtanden har inte kommit in.
Inom utsatt tid inkom från allmänheten ett påpekande från Lilly Kuorikoski, markägare av lägenheten
Haga RNr 1:135. Kuorikoski vill inte sälja bara den del som nu är inritad som tomtmark, ca 0,8ha, utan
hela åkerområdet på ca 4,6 ha. Ifall kommunen inte köper hela området i samband med skolbygget så
bör tomtområdet tas bort ur planen.
Skolområdet kan minskas så att Kuorikoskis område tas bort ur planen. Skoltomten blir i så fall ca 2,3
ha. Planeringsgruppen för Nedervetil skola föreslår att skoltomten i så fall förstoras med cirka 15 me-
ter i riktning mot riksväg 13 samt att förhandlingar fortsättningsvis förs gällande en lösning kring Kuori-
koskis tomt eller delar därav. Planeringsgruppen föreslår också att beteckningen på kommunens tomt
närmast skolbyggnaden ändras från AR till APP, vilket betyder kvartersområde för bostadshus och
servicebyggnader.

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Styrelsen tar del av planeutkastet och ger synpunkter för den fortsatta planeringen.
Styrelsen godkänner ändringsförslaget enligt en uppdaterad bilaga där Kuorikoskis tomtdel tagits bort
ur planen.
Planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände ändringsförslaget,där Kuorikoskis tomtdel tagits bort ur planen och att
planen justeras och ett slutligt planeförslag sätts till påseende i 30 dagar.
__________

28.5.2018:

Planläggaren:
Planeförslaget för Nedervetil skoltomt har varit till påseende en andra gång under tiden 19.4-
18.5.2018. och utlåtanden från myndigheterna har begärts. Österbottens förbund har medde-
lat att man bör komplettera planebeskrivningen med texten "att skolområdet i planeutkastet
för landskapsplanen 2040 befinner sig i en kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå ".
Nedervetil områdesnämnd har gett ett utlåtande som rör områdesplaneringen men har inget
direkt att anmärka på själva detaljplanen. Övriga utlåtanden har inte kommit in.

Inom utsatt tid inkom från allmänheten en anmärkning från Ulrika Dahlbäck, som är förälder,
att man bör inrätta en specialklass i den nya skolan. Denna anmärkning kan anses höra till
rumsplaneringen av skolan och inte till själva detaljplanen.
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige

att detaljplanen för Nedervetil nya skoltomt omfattande kvarter 31 samt en ändring
och utvidgning av kvarter 32 med tillhörande gatu- och grönområden som fram-
går av Bilaga 1/109 § av 28.5.2018 med beaktande av ovannämnda komplette-
ring av texten om kulturmiljön i planebeskrivningen godkänns.

att anmärkningen av Nedervetil områdesnämnd och om specialklassbehov inte
berör själva detaljplanen utan överförs till rumsplaneringsprogrammet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
28.5.2018

Sida
7/155

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

31.5.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 89/2018

110 §. UNDANTAGSLOV Avgörande som gäller byggande vid strand,
Henrik och Monika Wistbacka

Planläggaren:

Henrik och Monika Wistbacka beviljades undantag för byggande vid strand av NTM-
centralen den 14.4.2015 och detta beslut var i kraft i två år. Under undantagstiden skulle
man söka bygglov. Wistbackas har inte sökt bygglov under den stipulerade tiden och måste
därför ansöka om undantagslov igen.
Undantag sökes för uppförande av en fritidsstuga/bastu på 40m2 på fastigheten Bastustrand
RNr 288-411-16-67. Byggplatsen är belägen invid Kronoby å i Småbönders. Ansökan har
delgetts berörda grannar, vilka inte framfört några anmärkningar.

Vid byggande invid en strand bör samma "stomfastighetsprincip" användas, som vid fördel-
ning av byggplatser i en strandgeneralplan. Denna princip bör också gälla som beräknings-
grund på ett område som inte har någon plan. Principen grundar sig på hur situationen såg
ut den 15.10.1969, d.v.s. vid det datum då bestämmelserna i lagen rörande byggande på
stränder trädde ikraft. Då på detta område har varit ett nyskiftesområde och nyskiftet blev
godkänt 1969 använder man här nyskiftet som grund för beräkning av strandlinjen samt hur
många byggplatser som redan finns på stomfastigheten.

Stomfastigheten från nyskiftet var RNr 16:63 och har en naturlig strandlängd på 1500 meter.
Fastigheten Bastustrand RNr 16:67, som ansökan gäller, är ett skifte som utstyckats av
ovannämnda stomfastighet och har en strandlängd på ca 600 meter.

Enligt det vedertagna förfarandet för undantagslov/strandgeneralplanering skall strandlinjen
omvandlas vid smala vattendrag så att den motsvarar de faktiska byggmöjligheterna i områ-
det. När avståndet till den motsatta stranden är mindre än 100 meter används omvandlings-
koefficienten 0,25. Med tillämpning av detta förfarande blir längden på den omvandlade
strandlinjen cirka 150 meter. På stomfastigheten finns inga byggplatser från tidigare. Några
speciella miljövärden finns inte på området utan det är vanlig ekonomiskog. Ej heller finns
där några kulturminnesmärken eller fornlämningar.

För att undvika problem med översvämningar bör sockelhöjden vara så hög som möjligt och
sockeln tåla möjlig vätning och att byggplatsens stabilitet och grundningssätt bör tas i beak-
tande.

Då byggnadstrycket är litet på detta område, är heller inte behovet att uppgöra en strandge-
neralplan särskilt stor. Byggandet av ett fritidshus/bastu på detta område förorsakar ej heller
olägenheter med tanke på en framtida planläggning av området.
Då dessa parametrar är utredda så kan man konstatera att möjlighet att bevilja undantag
finns på detta område.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar Henrik och Monika Wistbacka förutsättningar för undantag i enlighet
med § 171 i Markanvändnings- och bygglagen, för uppförande av en mindre



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
28.5.2018

Sida
7/156

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

31.5.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

fritidsbyggnad/bastu på fastigheten Bastustrand RNr 288-411-16-67 invid Kronoby å i
Småbönders.

Villkor:
För att undvika problem med översvämningar bör sockelhöjden vara så hög som möjligt och
sockeln tåla möjlig vätning och därför bör byggplatsens stabilitet och grundningssätt tas i
beaktande.

Sökanden skall inom ett år söka bygglov med detta undantagslov som grund för ansökan.

Detta beslut delges sökanden, tillståndssektionen och NTM-centralen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 95/2018

111 §. FASTIGHETER Val av entreprenörer för renoveringen av slöjdsalen i
Ådalens skola

Tekniska chefen:

I årets investeringsbudget finns ett anslag på 630 000 € för renoveringen av kylrum samt
slöjdsalen vid Ådalens skola. Slöjdsalen som byggdes åren 1971-72 har inte sedan dess
genomgått någon större renovering. År 1989 gjordes en tillbyggnad på 203 m2, varefter den
totala våningsytan för hela byggnaden är 697 m2. Renoveringen omfattar förnyande av alla
innerytor och inredningar, byte av fönster och byggande av ett helt nytt upphöjt tak med ut-
rymme för ventilationsrör. Ett ventilationsutrymme tillkommer också i den befintliga tillbygg-
naden och ventilationen förnyas i sin helhet. Elcentraler samt belysningen och automatik
förnyas. Värmeradiatorer liksom övrig vvs-utrustning förnyas och huset dräneras.

Planering av renoveringen har skett under hösten och vintern och anbudsförfrågan lades ut
på Hilma den 4.5.2018. Sista dagen för inlämnande av anbud är fredagen den 25.5.2018 kl.
14.00. Byggnadstiden för projektet är planerad till 2.7 - 31.12.2018.

I denna anbudsförfrågan ingår inte kylrumsrenoveringen utan där görs en skild offertbegäran.
Köksrenoveringen bör utföras under tiden skolan har sommarlov.

För automatikarbeten har skickats ut en anbudsförfrågan endast till Schneider, som utförde
arbeten vid Ådalens skolas renovering, eftersom det inte är lämpligt att ha två olika system i
och med att automatiken bör fungera ihop också med Ådalens skola.

Under byggtiden kommer Meiker-fastigheten, som nu står tom, att användas för slöjdsalens
behov.

Anbuden öppnas och protokollförs fredagen den 25.5 kl 14. Planeringsgruppen går månda-
gen den 28.5 igenom och granskar de erhållna anbuden för renoveringen av slöjdsalen i
Ådalens skola.

På basen av de erhållna och granskade offerterna väljs de förmånligaste offerterna som upp-
fyller anbudsförfrågan till entreprenörer. Kontrakt uppgörs efter att handlingarna genomgåtts
med entreprenörerna och besvärstiden utgått.

Förslag angående entreprenörer presenteras på mötet;

Byggnadsentreprenör: WL-Trecon
El-entreprenör: Acu-Electro
Ventilationsentreprenör: Bravida Ab
VVS-entreprenör: FVM-Service
Automatikentreprenör: Schneider Electric
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer WL-Trecon till byggnadsentreprenör, Acu-Electro till el-entreprenör,
Bravida Ab till ventilationsentreprenör, FVM-Service till VVS-entreprenör och Schneider Elec-
tric till automatikentreprenör samt konstaterar att kontrakt kan uppgöras med entreprenörer-
na efter att besvärstiden gått ut.

Före beslutet gjordes ajournerades mötet kl. 19.30-19.56.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att kylrumsrenoveringen utförs under sommaren
men att övriga delar av ärendet återremitteras.
_______________
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Dnr: KST 90/2018

112 §. FASTIGHETER Köp av tilläggsmark; Murickvägen-Kaino

Planläggaren:

Kommunen köpte två markområden invid Murickvägen 30.11.2016, (kfge § 66).
Den ena markägaren lämnade då med ett ca 1 ha stort skogsområde som han nu erbjuder åt
kommunen för ett pris på 8000 euro. Området är oplanerat. Vatten- och avloppsledning finns
ca 300m ifrån området, Bilaga 1/112 § av 28.5.2018.

Kommunen kan köpa detta område eftersom läget bredvid Murickvägen samt kommunens
markområde är bra med tanke på framtida behov.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att köpa ett ca 1 ha stort område bestående av hela fastigheten
Hemliden, fast.bet: 288-409-2-105, av Jan Ånäs, för ett pris av 8 000 euro.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 96/2018

113 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Revidering av byggnadsordningen

Förvaltningschefen:

I samband med fastighetsinventeringsprojektet har det framkommit ett behov av uppdatering
av kommunens byggnadsordning. En grupp tjänstemän har tagit fram ett förslag till ny bygg-
nadsordning, Bilaga 1/113 § av 28.5.2018. Enligt markanvändnings- och bygglagen § 15
skall byggnadsordningen godkännas av kommunfullmäktige. I förordningen § 6 sägs att för-
slaget skall hållas offentligt framlagt under minst 30 dagar. Inom denna tid har kommunmed-
lemmar och intressenter rätt att inlämna anmärkningar mot förslaget. Framläggandet och
rätten att göra anmärkning skall kungöras på samma sätt som kommunala tillkännagivanden
offentliggörs, om inte sakens betydelse förutsätter mera omfattande information. Byggnads-
ordningen reviderades senast år 2009. Enligt förordningen ska utlåtande begäras av den
regionala miljöcentralen, förbundet på landskapsnivå och den kommun, vars område påver-
kas av byggnadsordningen när det gäller områdesanvändningen eller bebyggandet av områ-
det. Då grannkommunerna inte påverkas av vår byggnadsordning begärs inga utlåtanden av
dem.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen behandlar förslaget till byggnadsordning och framlägger det till påseende
under 30 dagar. Utlåtande begärs av miljöcentralen, landskapsförbundet, tekniska och miljö-
nämnden, tillståndssektionen, Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och
Avlopp.

Tapani Myllymäki föreslår under diskussionen att första momentet "För alla byggnader...."
under punkt 2.1 stryks. Inger Wistbacka understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör göras. Hon föreslår
röstningspropositionen att den som röstar på kommundirektörens förslag röstar "ja" och den
som röstar på Myllymäkis förslag röstar "nej". Företogs omröstning genom namnupprop.
Rösterna föll fem (5) ja-röster (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren och Byggmästar) och
tre (3) nej-röster (Myllymäki, Wistbacka och Åstrand). Kommundirektörens förslag vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att under punkt 2.3 gällande jord- och bergsvärme-
anläggning efter "Borrning för bergsvärme" tillägga orden "och anläggning av jord-
värme" och ändra kraven för dessa till att anmälan om ändring skall göras i stället för
åtgärdstillstånd skall sökas.

I övrigt beslut kommunstyrelsen i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 91/2018

114 §. SAMKOMMUNER Ägarstyrning inför samkommunstämma för samkommunen
Optima 30.5.2018

Förvaltningschefen:
Samkommunstämman för Optima samkommun hålls den 30 maj 2018

Samkommunstämman har enligt grundavtalet tio (10) representanter enligt följande fördel-
ning: Jakobstad 3, Pedersöre 2, Nykarleby 1, Larsmo 1, Kronoby 1, Karleby 1 och Vörå 1.
Medlemskommunerna väljer sina representanter/sin representant särskilt till varje samkom-
munstämma.

Möteshandlingarna har ännu inte kommit. Eventuell ägarstyrning sker på kommunstyrelsens
möte den 28 maj.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen väljer en representant och dennes ersättare till samkommunstämman för
Optima den 30 maj 2018.

Ägarstyrning ges vid kommunstyrelsens möte den 28 maj.

BESLUT:

Kommunstyrelsen väljer Karin Saarukka som ordinarie med Tapani Myllymäki som ersättare
till samkommunstämman för Optima den 30 maj 2018. Ägarstyrningen ges vid kommunsty-
relsens möte den 28 maj.
__________

Kst 28.5.2018

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen ger ägarstyrningen att Kronoby kan godkänna samtliga ärenden på sam-
kommunstämman. Det är mycket positivt att minusresultatet är mindre än budgeterat men
ännu krävs givetvis arbete med ekonomin.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 87/2018

115 §. SAMKOMMUNER Ägarstyrning inför samkommunstämma för samkommunen
Kvarnen 30.5.2018

Förvaltningschefen:

Medlemmarna i samkommunen Kvarnen kallas till en stämma 30.5.2018. Samkommunens
beslutanderätt utövas av samkommunstämma på sätt som i kommunallagen § 60 och Kvar-
nens grundavtal stadgas. Kommunallagens § 60 stipulerar, att medlemskommunerna utser
sina representanter skilt för varje stämma. Kronoby utser till samkommunstämman tre (3)
representanter.

Kommunfullmäktige beslöt 8.6.2017 enhälligt att befullmäktiga kommunstyrelsen att utse
representanter till samkommunstämmorna under mandatperioden.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen utser tre representanter och deras ersättare att representera kommunen
vid samkommunen Kvarnens samkommunstämma 30.5.2018.

Kommunstyrelsen ger representanterna vid Kvarnens samkommunstämma ägarstyrning vid
mötet 28.5.2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utser Tapani Myllymäki med ersättare Elisabeth Hagström, Liane Bygg-
mästar med ersättare Helena Broända och Hans Sandström med ersättare Kari Harju att
representera kommunen vid Kvarnens samkommunstämma 30.5.2018.

Kommunstyrelsen ger ägarstyrning vid mötet 28.5.2018.
__________

Kst 28.5.2018

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen ger ägarstyrningen att Kronoby kan godkänna samtliga ärenden på sam-
kommunstämman. Det är positivt att investeringar kunnat göras utan lån men fokus bör ligga
på att få ett ackumulerat överskott samt att inte ytterligare öka ägarnas betalningsandelar.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 94/2018

116 §. BIDRAG Ansökan av After Eight för uppsökande ungdomsverksamhet

Förvaltningschefen:

Föreningen Musikcafé After Eight anhåller sedvanligt om årligt understöd för det uppsökande
ungdomsarbetet i Jakobstadsregionen.

Regionförvaltningsverket beviljade för 2018-2019 totalt 82 500 € för tre uppsökare (27 500 €
per anställd). Ansökt summa var 90 000 €.

Målgruppen för verksamheten är Jakobstadsregionens ungdomar i åldern 15 - 28, vilka riske-
rar att hamna utanför samhällets tjänster och sociala gemenskap. De grupper som betonas i
regionen är personer som slutar grundskolan och inte söker sig till andra stadiets studier, de
som är i risk att avbryta andra stadiets utbildning och ungdomar som inte självständigt når
tjänster de är i behov av. En viktig enskild målgrupp är också de som befrias eller själv av-
bryter värnplikt eller civiltjänstgöring.

Målsättningen med det uppsökande ungdomsarbetet är att nå unga som är i behov av stöd
och att hjälpa dem att anlita tjänster och annat stöd som främjar deras växande och själv-
ständighetsprocess. Tjänsten ska också främja de ungas möjligheter till utbildning och inträ-
de på arbetsmarknaden. De uppsökande ungdomsarbetarna fungerar som en neutral vuxen-
kontakt och gör tillsammans med den unga upp konkreta mål för framtiden.

För det uppsökande ungdomsarbetet budgeteras 135 240,13 € för verksamhetsåret augusti
2018-juli 2019. Verksamheten finansieras av stöd från undervisningsministeriet, 82 500 €.
Resten av budgetmedlen anhålles om från kommunerna Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pe-
dersöre och Nykarleby. För verksamhetsåret 2018-2019 anhålles från Kronoby om 5 607,60
€.

Det äskade anslaget finns medräknat i budgeten för år 2018.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar Musikcafé After Eight rf det äskade bidraget 5 607,60 € för uppsö-
kande ungdomsarbete för året augusti 2018 - juli 2019.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 72/2018

117 §. VAL Förhandsröstningsställen vid landskapsvalet 2018

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen skall enligt 9 § i vallagen besluta om allmänna förhandsröstningsställen i
kommunen. I skrivande stund antas att landskapsvalet hålls planenligt söndagen den 28 ok-
tober 2018. Förhandsröstning inför landskapsvalet 2018 hålls under tiden 17-23.10.2018.

Kommunen ska fatta beslut om de allmänna förhandsröstningsställena och röstningsställena
på valdagen i god tid, så att de kan registreras i justitieministeriets valdatasystem senast
fredagen den 17 augusti 2018 före kl. 12.

Kommunen är enligt 14 § 3 mom. i grundlagen skyldig se till att de röstberättigade har till-
räckliga möjligheter att rösta antingen på förhandsröstningen eller på valdagen. I varje kom-
mun skall finnas åtminstone ett allmänt förhandsröstningsställe. Kommunens förhandsröst-
ningsställen var under det senaste valet; Kommungården, biblioteket i Terjärv och biblioteket
i Nedervetil.

Kommunstyrelsen bör besluta om antalet ställen, deras placering och öppettider. Öppettider-
na kan enligt anvisningarna under vardagar vara 8-20 och lördag-söndag 9-18. Då antalet
förhandsröstande varit avsevärt mindre lördagar och söndagar kan förhandsröstningsställena
i kommunen dessa dagar stänga redan kl. 13.

Kommunstyrelsen ska även besluta om vilka anstalter som är förhandsröstningsställen. I
Kronoby kommun har förhandsröstning tidigare ordnats på vårdcentren, pensionärshem och
intilliggande boenden. Dessa har varit särskilda förhandsröstningsställen och valbestyrelsen
har skött röstningen.

Såsom tidigare ordnas röstning i hemmet för boende i egna hem eller övriga boenden om
rörelse- eller funktionsförmågan är begränsad och inte möjliggör röstning på allmänna för-
handsröstningsställen eller på valdagen i vallokalen.

I samband med röstningen om antalet röstningsställen (Kst § 98/2017) beslöts även, att
kommunfullmäktige förutsätter att bokbussen används som en del av förhandsröstningen,
när antalet röstningsområden minskar. De facto fungerar internetuppkopplingen i bussen i
dagens läge endast sporadiskt och en uppkoppling kan inte garanteras hela tiden, trots att
den kunde förbättras via en ekonomisk satsning på en så kallad router. För kostnaderna re-
dogörs vid sammanträdet. Bokbussen kan dock användas för förhandsröstning på samma
sätt som röstning sker vid anstalter, d.v.s. manuellt. Problemet med detta är, att rösterna
därefter skall föras in manuellt i valdatasystemet och risken för att göra fel ökar.

Förvaltningschefen är centralvalnämndens sekreterare och ansvarig för valet i sin helhet
medan kanslisekreteraren på allmänna avdelningen blir ansvarig valförrättare för förhands-
röstningen.
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstning vid landskapsvalet 2018 ordnas på Kom-
mungården, biblioteket i Nedervetil och vid biblioteket i Terjärv under tiden 17-23.10.2018 så,
att öppettiden under vardagar är kl. 8-18 och lördag-söndag kl. 10-13.

Förhandsröstning ordnas även på Sandbacka vårdcenter, Terjärv vårdcenter, Herberts Hus,
Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem, Backebo och Fogelbo i Terjärv. För per-
soner med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga kan förhandsröstning ordnas i hem-
men.

Bokbussen används som komplement till förhandsröstningen och den kör i de mindre byarna
enligt en särskild tidtabell, som centralvalnämndens sekreterare i samråd med dess ordfö-
rande uppgör i ett senare skede.

Föredraganden drog tillbaka ärendet.
_______________
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Dnr: KST 73/2018

118 §. VAL Röstningsställen på valdagen vid landskapsvalet 2018

Förvaltningschefen:

Kommunfullmäktige beslöt 15.5.2017 § 98 att kommunens röstningsområden är tre till anta-
let. Beslutet träder i kraft den 15 oktober 2018. Varje röstningsområde ska ha ett röstnings-
ställe på valdagen. Kommunstyrelsen fastslår dessa i god tid före valet.

Röstningsområden kunde i fortsättningen vara:
1. Kronoby Kommungården
2. Nedervetil Nedervetil skola
3. Terjärv Terjärv skola

De personer som inte antecknats vid någon fastighet i befolkningsdatasystemet hänförs till
1:a röstningsområdet.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen fastställer röstningsställen för landskapsvalet 2018 enligt följande:

1. Kronoby Kommungården
2. Nedervetil Nedervetil skola
3. Terjärv Terjärv skola

De personer som inte antecknats vid någon fastighet i befolkningsdatasystemet hänförs till
1:a röstningsområdet.

Föredraganden drog tillbaka ärendet.
_____________
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Dnr: KST 84/2018

119 §. UTLÅTANDE Kaustby kommun och Karleby stads begäran om utlåtande om
delgeneralplan samt reviderat program för deltagande och bemö-
tande för Keliber Oy:s gruvområden

Planläggaren:

Kaustby kommun samt Karleby stad har begärt utlåtande om delgeneralplan gällande Keliber
Oy:s gruvområden vid Outovesi, Syväjärvi, Rapasaari och Länttä i Kaustby kommun och
Karleby stad Bolagets mål är att etappvis bryta 600 000 t/a spodumenmalm i gruvorna och
produktionstiden per gruva är 2-6 år fram till år 2030. Brytningen sker i dagbrott. Efter att
brytningen upphör hävs denna generalplan.

Kronoby kommuns tillståndssektion har den 2.5.2018 gett utlåtande om miljökonsekvensbe-
skrivningen. I tillståndssektionens utlåtande konstaterades att den nya gruvverksamheten
ger en ökad belastning på de redan hårt belastade vattendragen nedanför. Allt vatten som
avleds från gruvområdena når så småningom Perho å och sjögruppen i Nedervetil. Målsätt-
ningen bör vara att tilläggsbelastningen blir så liten som möjligt.
Av dagbrotten är Outovesi cirka 200m från Kronoby kommuns gräns mot Kaustby. Buller kan
också bli en olägenhet. Närmast på kommunens sida finns Alholmens Krafts torvtäkt.

Kommunen kan senare ge utlåtande om miljötillståndsansökan och då ytterligare påverka
ärendet.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen påpekar att man är orolig för att gruvverksamheten ger en ökad belastning
på de redan hårt belastade vattendragen nedanför gruvområdet. I övrigt har kommunen inga
anmärkningar gällande planen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 48/2018

120 §. FÖRVALTNING Konsekvensutredning gällande landskapsreformen

T.f. kommundirektören
Ett medborgarinitiativ om att ordna en rådgivande folkomröstning om Kronobys landskapstillhörighet
lämnades in 17.10.2017. Kommunfullmäktige beslöt efter omröstningar på sitt möte 13.11.2017 att
svara på initiativet enligt följande; ”fullmäktige för en bred diskussion om landskapsreformen, genom-
för en konsekvensutredning efter att lagarna om reformen stiftats och återkommer till initiativet om
folkomröstning efter att en konsekvensutredning har gjorts”.

Enligt den planerade tidtabellen så besluter riksdagen kring lagarna rörande landskaps- och social-
och hälsovårdsreformen under maj månad. När lagarnas innehåll är godkänt skall således en utred-
ning gällande reformens konsekvenser för Kronoby kommun och dess invånare genomföras. Utred-
ningen bör särskilt koncentreras på vilka konsekvenserna är om Kronoby hör till landskapet Österbot-
ten alternativt landskapet Mellersta Österbotten.

Kommunstyrelsen är det organ som verkställer fullmäktiges beslut. För att en konsekvensutredning
skall kunna genomföras genast efter att lagarna stiftats krävs att en lämplig person eller organisation
anlitats redan tidigare. Kommunen genomför en upphandling för att välja en lämplig aktör.

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunen genomför en upphandling för att välja en lämplig aktör för att utföra en konsekvensutred-
ning om landskapsreformen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________

Kst 7.5.2018

Kommundirektören
Kronoby inbegärde anbud under tiden 26.3.2018 till 26.4.2018 kl. 14 för uppgörande av en konse-
kvensutredning över landskapstillhörighetens effekter på Kronoby kommun när landskaps- och social-
och hälsovårdsreformen genomförs. Under anbudstiden inkom ett anbud, konfidentiellt enligt 7 § La-
gen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen konstaterar att endast ett anbud inkommit, diskuterar ärendet och ger riktlinjer för
den fortsatta beredningen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och beslöt återremittera ärendet för vidare beredning till nästa
sammanträde.
__________
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KST 28.5.2018

Kommundirektören

Efter senaste möte har ytterligare diskussioner kring konsekvensutredningen förts och anbu-
det (konfidentiellt enligt 7 § Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, Bilaga
1/120 § av 28.5.2018) har diskuterats och presenteras närmare på mötet.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och beslutar acceptera anbudet samt sätter ett maxtak
för resekostnader och dagtraktamenten på sammanlagt 3 000 €.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget att acceptera anbudet från
Marcus Henricsson och Siv Sandberg samt att sätta ett tak för resekostnader och dag-
traktamenten på sammanlagt 3 000 €.
_______________
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Dnr: KST 201/2017

121 §. INITIATIV Kristdemokraterna/Björn Gripenberg; processen kring eventuella
nybyggnader av skolfastigheter

Kommundirektören:

Kristdemokraterna lämnade genom Björn Gripenberg 20.11.2017 in ett initiativ om skolbygg-
nation. I initiativet föreslås att man skulle slå fast ett maxbelopp på byggandet och begära
offerter utgående från summan och sedan välja den mest lämpade och tilltalande byggnaden
för våra behov. Detta bland annat för att spara eventuella planerings- och andra kostnader.

Planeringsgruppen för Nedervetil skola har behandlat initiativet vid tre av sina sex möten.
Planeringsgruppen har förhållit sig öppet till initiativet och försökt verka så att dess mening
delvis ska kunna uppfyllas. De två alternativa förslag planeringsgruppen begärde in för om-
rådesplanering var också ett sätt att försöka få fler alternativ för att således kunna vara mera
konkret och exakt när den detaljerade planeringen tar vid. Detta syftade också delvis till att
sänka de totala planeringskostnaderna.

Planeringsgruppen anser det ändå vara nödvändigt med en särskild planerare i ett första
skede för att först därefter gå över till att inbegära anbud för byggandet.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslutar att gå in för att först upphandla planeringen och först därefter
själva byggandet. Kommunstyrelsen förklarar initiativet slutbehandlat.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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122 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Optima samkommun, samkommunstyrelsen, 24.4.2018
- Politiska referensgruppen, Österbottens förbund, 24.4.2018
- Kommittén för inomhusluft i Kronoby 2018, 3.5.2018
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, styrelsen, 7.5.2018
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 14.5.2018

b) Infokväll om landskaps- och vårdreformen i Österbotten 19.6.2018 kl. 17–19 på Vasa cen-
tralsjukhus. Inbjudan har delgetts alla fullmäktigeledamöter elektroniskt 17.5.

c) Kommunens sommarjobb för ungdomar lockade 102 sökanden, varav 18 har beretts plats
inom småbarnspedagogiken, tekniska avdelningen, Fastighets Ab Kronoby, Kronoby el-
verk Ab, Regnbågen, Herberts Hus och Backebo.

d) Kommunens böteslista för långtidsarbetslösa var 11 241 € i april jämfört med dryga 16
000 i januari.

e) Mellanrapport fastighetsinventering 23.5.2018.

f) Rapport över enkät för inflyttare och utflyttare, Bilaga 1/122 § av 28.5.2018.

g) Extra kommunstyrelsemöte hålls 13 augusti 2018, eventuellt vid Ukko Hjalmari.

h) Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f./Dan-Ove Stenfors meddelar att en de-
monstration mot den rådande vargpolitiken kommer att hållas på Vasa torg måndagen
11.6.2018 kl. 17.00- ca 21.00 och att ekonomiskt bidrag bl.a. i form av gratis transport
skulle vara ett välkommet bidrag.

i) Samkommunen Soite inbjuder kommun- och stadsdirektörer, ekonomichefer samt styrel-
se- och fullmäktiges presidier till presentationen av Maisema-rapporten 18.6.2017 kl.
14.30.

j) Redogörelse för besök i Pudasjärvi 8.5.2018, vilket planeringsgruppen och några lärare
gjorde för att bekanta sig med den nya skolan byggd i stock.

k) Inbjudan till kommunen från Tuomo Puumala att träffa Anne Berner den 12.6.2018 i Hel-
singfors på kommunikationsministeriet gällande Stamväg 63. Kommundirektören deltar.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 101/2018

123 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Utse sakkunnigrepresentant till beredningsgruppen för
planeringen av förenandet av Vasa sjukvårdsdistrikts
och Vasa stads mentalvårds- och missbruksservice

Förvaltningschefen:

Direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen och direktören för social- och
hälsovårdssektorn Jukka Kentala inbjuder till att medverka i planeringen av förenandet av
Vasa sjukvårdsdistrikts och Vasa stads mentalvårds- och missbruksservice

I linje med den nationella trenden samt social- och hälsovårdsministeriets anvisning borde
mentalvårds- och missbruksarbetet ordnas så att det bildar en integrerad helhet. År 2007
tillsatte social- och hälsovårdsministeriet på initiativ av riksdagen en arbetsgrupp (Mieli 2009)
för att utarbeta en nationell plan för psykisk hälsa och missbruksarbete. I planen fastställde
man följande tre mål: 1) klientens ställning bör stärkas 2) insatser för vidtas för att främja
psykisk hälsa och nykterhet samt för att förebygga uppkomsten av problem och 3) i mental-
vårds- och missbrukararbete bör man betona öppenvårds- och bastjänster som ur klientens
synpunkt utgör en smidigt fungerande helhet.

En av de åtgärder som vidtas för att få social- och hälsovårdstjänsterna i landskapet Öster-
botten anpassade enligt den nya servicestrukturen är funktionellt och administrativt förena
mentalvårds- och missbruksservicen. Den här förändringen kommer att utgöra en del av den
helhetsreform som verkställs inom social- och hälsovården i landskapet.

Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt har påbörjat beredningsarbetet som syftar till att förena
Vasa sjukvårdsdistrikts och Vasa stads mentalvårds- och missbruksservice till en organisato-
risk helhet redan från om med början av år 2019. För att gå vidare i ärendet har man den 10
april gett detta arbete till uppdrag till en samarbetsgrupp som består av Vasa sjukvårdsdi-
strikts och Vasa stads representanter för social- och hälsovårdssektorn. Det är nu Vasa cen-
tralsjukhus direktör för det psykiatriska ansvarsområdet Juha Kemppinen, Vasa centralsjuk-
hus överskötare för serviceområdet för psykiatri Tanja Jaakola, Vasa stads direktör för soci-
alarbete och familjeservicen inom social- och hälsovårdssektorn Erkki Penttinen och Vasa
stads chef för service för personer i arbetsför ålder inom social- och hälsovårdssektorn Marja
Mustonen som ska bereda en plan för förenandet av verksamheten.

Syftet med det berednings- och planeringsarbete som ska inledas för att omorganisera men-
talvårds- och missbruksarbetet är att förenhetliga klient- och vårdprocesserna. Dessutom vill
man också avlägsna överlappningar i verksamheten. Klienten kan inte alltid röra sig från en
serviceform till en annan, samtidigt som det heller inte finns klara och tydliga vård- och servi-
cestigar. Därutöver vill man bygga upp ett gemensamt, elektroniskt patient- och klientdatasy-
stem för Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad.

Betraktat från klientens perspektiv kommer integrationen av mentalvårds- och missbruksser-
vicen att göra vården mera övergripande. Tanken är att klienten ska få all den hjälp som hon
eller han behöver av en aktör på basis av en ömsesidig bedömning av vård- och servicebe-
hovet vilken sedan utmynnar i en kund- och vårdplan. Servicesamarbetet utkristalliseras till
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klientens fördel. I och med processutvecklingen skapas det en effektivitet i serviceproduktio-
nen som för med sig ekonomiska besparingar.

Det sägs att man vill agera öppet i frågan och höra vad kommunerna i regionen har för åsikt
om hur det lönar sig att gå vidare i ärendet för att landskapets behov ska bli beaktade. Den
planerande förändringen kunde fungera som ett första steg mot en integration av landska-
pets social- och hälsovårdstjänster.

De politiska beslutsfattarna i förtroendeorganen i Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt kom-
mer att få ta ställning till beredningsarbetet och de riktlinjer som utstakats i arbetet i juni
2018.

I det här skedet vill man inbjuda en person från varje samarbetsområde i Österbotten eller en
person som ansvarar för mentalvårds- och missbruksservicen i kommunen till att planera
förenandet av mentalvårds- och missbruksservicen i landskapet.

Kommunen ombes att utse en sakkunnigrepresentant till beredningsgruppen.

Namnet på representanten och hans eller hennes kontaktuppgifter bör anmälas senast
8.6.2018.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsens utser psykiatriska sjukskötaren Johanna Överfors att representera Kro-
noby i beredningsgruppen för planeringen av förenandet av Vasa sjukvårdsdistrikts och Vasa
stads mentalvårds- och missbruksservice.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 100/2018

124 §. BUDGET 2018 Tilläggsanslag för investeringar; slöjdsal

Ekonomichefen:

Tekniska sektorn anhåller om ett tilläggsanslag för renoveringen av Ådalens skolas slöjdsal. I
årets investeringsbudget finns ett anslag om 630 000 € för renoveringen av kylrum och slöjd-
sal. Anbud för renoveringen av slöjdsalen, exklusive kylrummet, har lämnats in och visar att
det budgeterade anslaget varit för litet. Det lägsta anbudet skulle kräva en tilläggsbudget om
370 000 €. Tilläggsbudgeten skulle finansieras med kassamedel eller en kortfristig kredit.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att ett tilläggsanslag till investeringsbudgeten om 370 000 € för slöjdsalen vid Åda-

lens skola beviljas och
att budgetändringen finansieras med kassamedel eller kortfristig kredit.

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: 103-109, 111, 113-115, 117-119, 121-122, 124

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: 110, 112, 116, 120, 123

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: 110, 112, 116, 120, 123

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.


