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KALLELSESIDA
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Sida
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Fredagen den 11 maj 2018
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Måndagen den 7 maj 2018, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

87 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
88 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
89 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
90 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
91 §. FÖRVALTNING Konsekvensutredning gällande landskapsreformen
92 §. NÄMNDER Pasi Ahlsved; anhållan om befrielse från förtroende-

uppdrag
93 §. BUDGET 2018 Bokföringsrapport 1.1 - 31.3.2018
94 §. SAMKOMMUNER Godkännande av nytt grundavtal för Keski-Pohjanmaan

koulutusyhtymä
95 §. SAMKOMMUNER Utse representanter till samkommunstämman 23.5.2018

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
96 §. SAMKOMMUNER Utse representant till samkommunstämma för samkom-

munen Kvarnen 30.5.2018
97 §. UTLÅTANDE Optimas anhållan om utlåtande om förslag till koncern-

direktiv
98 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmän-

nyttiga fond
99 §. BIDRAG Finansiering av arbetsprövning på After Eight
100 §. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND
101 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
102 §. SAMKOMMUNER Utse representanter till samkommunstämma för

samkommunen Optima 30.5.2018



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
7.5.2018

Sida
6/126

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

11.5.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

87 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 2 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 3 maj 2018, varifrån övriga intresserade kan
erhålla den vid behov.

BESLUT:

Kommunstyrelsens ordförande konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och
kommunstyrelsen beslutför.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
7.5.2018

Sida
6/127

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

11.5.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

88 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Tapani Myllymäki och Hans-Erik Lindgren att justera protokollet.
Protokollet justeras den 9 maj 2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
7.5.2018

Sida
6/128

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

11.5.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

89 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommundirektören anmälde ett extra ärende under paragraf 102 övriga ärenden angående
val av representanter till samkommunstämman för Optima.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med ovannämnda ändring.
__________
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
7.5.2018
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6/129

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

11.5.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

90 §. 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:
- tekniska och miljönämnden 18.4, kungjort 30.4.2018
- svenska skolsektionen 26.4, kungjort 4.5.2018
- tillståndssektionen 2.5.2018, inte kungjorts

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

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

I samband med behandlingen av tekniska och miljönämndens protokoll föreslår Tapani Myl-
lymäki att kommunstyrelsen tar över § 90 gällande ärendet med planhyror och hallavgifter
och besluter att inte uppbära några nya avgifter utan fortsätter som tidigare till årets slut. Eli-
sabeth Hagström understöder förslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör genomföras. Hon
föreslår röstningsförfarandet att den som röstar för att inget övertagande görs röstar "ja" me-
dan den som röstar för Myllymäkis förslag röstar "nej", vilket godkändes. Företogs omröst-
ning genom namnupprop. Rösterna föll fem (5) ja-röster (Broända, Gripenberg, Lindgren,
Sandström och Byggmästar), tre (3) nej-röster (Hagström, Myllymäki och Åstrand) samt en
(1) (Wistbacka) nedlagd röst. Kommundirektörens förslag vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter en omröstning i enlighet med förslaget.
__________
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 48/2018

91 §. 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 enligt Bilaga
1/ 91 § av 7.5.2018 (till föredragningslistan).

T.F. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunen genomför en upphandling för att välja en lämplig aktör för att utföra en konsekvensutred-
ning om landskapsreformen enligt Bilaga 1/91 § av 7.5.2018.

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
konsekvensutredning över landskapstillhörighetens effekter på Kronoby kommun när land-
skaps- och social- och hälsovårdsreformen genomförs. Under anbudstiden inkom ett anbud,
konfidentiellt enligt 7 § Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, Bilaga 2/91 § av
7.5.2018.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och beslöt återremittera ärendet för vidare be-
redning till nästa sammanträde.
__________
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Nämnd Kommun-
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Dnr: KST 63/2018

92 §. NÄMNDER Pasi Ahlsved; anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Förvaltningschefen:

Pasi Ahlsved anhåller om befrielse från sina förtroendeuppdrag som medlem av bildnings-
och fritidsnämnden och som ordförande i finska skolsektionen. Som orsak uppger Ahlsved
personliga och hälsomässiga skäl.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige befriar Pasi Ahlsved från förtroendeuppdragen som medlem

av bildnings- och fritidsnämnden och som ordförande i finska skolsektionen,
att kommunfullmäktige utser en ny medlem till bildnings- och fritidsnämnden samt
att kommunfullmäktige utser en ny ordförande till finska skolsektionen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Utdragets riktighet bestyrker
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Kommun-
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Dnr: KST 76/2018

93 §. BUDGET 2018 Bokföringsrapport 1.1 - 31.3.2018

Ekonomichefen:

Ekonomiska rapporter över perioden 1.1-31.3.2018 har uppgjorts och visar ett positivt resul-
tat, 439 900 €, när alla korrektivposter är inräknade. Inkomna understöd och bidrag ligger
som brukligt i årets första rapport betydligt över budget, nu med 135 200 €. Av detta är
95 000 € bildningssektorns bidrag från staten, vilka ej använts under 2017 och därför över-
förts till 2018. Köp av tjänster ligger över budget med totalt 145 100 € och av detta hör
68 000 € till Soite. Under årets första kvartal har en stor del av kommunens beräknade sam-
arbetsandelar samt IKT-tjänster och avtal för hela året betalats, vilket utjämnas under resten
av året. 43 000 € av totala överskridningen för köp av tjänster är detta. Bildnings- och fritids-
nämnden ligger över budget för köp av tjänster med 74 200 €, främst för mat och skolskjut-
sar, vilket utjämnas under sommarmånaderna. Tekniska nämnden övrigt ligger över budget
med 84 700 € för värme, vilket är relativt normalt för årets första tre månader.

Kommunalskatten har influtit drygt 350 000 € mer än budgeterat och samfundsskatten ligger
knappt 200 000 € över budget. Kommunförbundets prognoser för mars och april ligger högre
än kommunens budget, vilken fastslagits i december i enlighet med Kommunförbundets då-
varande prognos för 2018. Statsandelarna har också influtit mer än beräknat eller drygt
100 000 €. Räntekostnaderna för kommunens lån ligger än så länge under budget med
59 000 € eftersom räntorna inte betalas i jämna rater månatligen.

Sett till driftsekonomin nämndvis visar årets första kvartal positiva siffror. Allmän administra-
tion och näringsliv samt tekniska sektorn brukar ligga över budget denna tid på året, men
utgifterna jämnar ut sig under året. Köptjänsterna från Soite är i nuläget mer oroande, men
betalas i jämna rater två gånger per månad och rapporter över verklig förbrukning väntas
under våren.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar bokföringsrapporten för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 69/2018

94 §. SAMKOMMUNER Godkännande av nytt grundavtal för Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä

Förvaltningschefen:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä har vid sitt styrelsemöte 3.4.2018 behandlat en ändring
av sitt grundavtal och beslutit sända den till medlemskommunerna för utlåtande. Om svar
anhålles senast 16.5.2018 men tilläggstid har getts till 22.5.2018. Grundavtalet har ändrats
senast år 2009 och 2010.

Tanken med uppdateringen av grundavtalet är att det skall vara uppgjort i enlighet med
kommunallagen och moderna yrkesutbildningspriniciper och samtidigt motsvara nyheter
inom den förnyade organisationsstrukturen. Tanken är också att öka växelverkan med med-
lemskommunerna.

Grundavtalet kan ändras om minst 2/3 av medlemskommunerna stöder ändringsförslaget
och deras gemensamma invånarantal är minst hälften av alla medlemskommuners samman-
lagda invånarantal. Vid informations- och diskussionstillfället, som hölls 9.3.2018, kom inga
väsentliga förändringsförslag.

De mest centrala förändringarna i grundavtalet är:
- preciseringar enligt kommunallagen och kommunförbundets grundavtalsmall
- paragraf- och textordningsföljden har ordnats i en mera logisk följd
- gammal terminologi och stycken enligt den gamla organisationsstrukturen har tagits bort
- kapitlet om faktorer som gäller avtalsbaserade kommuner har tagits bort och faktorerna har

skrivits in i sitt sammanhang.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att grundavtalet godkänns.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
7.5.2018

Sida
6/134

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

11.5.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 86/2018

95 §. SAMKOMMUNER Utse representanter till samkommunstämman 23.5.2018; Svens-
ka Österbottens förbund för utbildning och kultur

Förvaltningschefen:

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har meddelat att samkommunstäm-
man sammanträder 23.5.2018.

Kommunstyrelsen har enligt kommunfullmäktiges beslut 8.6.2017 rätt att utse representanter
till samkommunstämmorna under mandatperioden. Till samkommunstämman för Svenska
Österbottens förbund för utbildning och kultur kan kommunstyrelsen utse två representanter
(en per påbörjat 4000-tal). Enligt kommunallagen § 60 utser medlemskommunerna sina re-
presentanter särskilt till varje stämma.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser två representanter att företräda kommunen vid samkommunstäm-
man 23 maj 2018.

Kommunstyrelsen ger ägarstyrning vid sammanträdet 7.5.2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utser Liane Byggmästar med Tapani Myllymäki som ersättare och
Bengt-Johan Skullbacka med Elisabeth Hagström som ersättare att företräda kommu-
nen vid samkommunstämman 23 maj 2018.

Ägarstyrning ges på tjänstemannanivå.
__________
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Dnr: KST 87/2018

96 §. SAMKOMMUNER Utse representant till 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
Byggmästar 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.
__________
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Dnr: KST 59/2018

97 §. UTLÅTANDE Optimas anhållan om utlåtande om förslag till koncerndirektiv

Förvaltningschefen:

Optimas samkommunstyrelse har den 28.3.2018 § 21 behandlat bifogade förslag, Bilaga
1/97 § av den 7.5.2018, till koncerndirektiv. Styrelsen begär i enlighet med grundavtalet om
medlemskommunernas utlåtande över direktivet, så att detta kan behandlas på samkom-
munstämman 30.5.2018.

Enligt 47 § i kommunallagen skall genom ägarstyrning ses till att kommunkoncernens fördel
som helhet beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar. I samkommuner
tillämpas 47 § så att samkommunens koncerndirektiv inte kan vara i strid med kommunernas
koncerndirektiv.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till direktiv för Optima samkommun enligt Bilaga 1/97
§ av 7.5.2018.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 31/2018

98 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond

Kst 5.3.2018 § 41:
Ekonomichefen:
Kronoby kommunfullmäktige tog 22.5.2017 § 26 beslut om att förnya stadgorna för Kronoby kommuns
allmännyttiga fond. Enligt de nya stadgorna fastställer kommunstyrelsen årligen fördelningen av minst
75 %, högst 90 % av fondens avkastning. Avkastningen för år 2017 uppgår till 3 756,25 euro.

Enligt stadgorna ska 25 % av avkastningen ges till Samfundet Folkhälsans lokalavdelning i Kronoby
kommundel, 25 % utdelas till stipendier för mindre bemedlade flickor från Kronoby som studerar vid
Kvarnen folkhögskola, 24 % fördelas till stipendier åt studeranden hemmahörande i Terjärv kommun-
del, 13 % fördelas till stipendier åt studeranden hemmahörande i Nedervetil kommundel och 13 %
fördelas till stipendier åt studeranden hemmahörande i Kronoby kommundel.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen utdelar 80 % av avkastningen eller totalt 3 000 euro enligt fördelningen 750 euro till
Folkhälsans lokalavdelning i Kronoby och 750 euro till stipendier á 50 euro för mindre bemedlade
flickor från Kronoby som studerar vid Kronoby folkhögskola. 700 euro, eller 14 stycken stipendier á 50
euro ges som stipendier åt studeranden från Terjärv kommundel, 8 stycken stipendier á 50 euro ges
som stipendier till studeranden från Nedervetil kommundel och 8 stycken stipendier á 50 euro ges
som stipendier åt studeranden från Kronoby kommundel. Stipendierna utannonseras att sökas på
kommunens webbsida. Information om stipendierna till studeranden vid Kronoby folkhögskola ges
också till Kvarnen. De medel som inte utdelas läggs till kapitalet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________

7.5.2018:

Ekonomichefen:

Stipendier ur avkastningen från kommunens allmännyttiga fond har funnits att söka och inom
utsatt tid har åtta personer lämnat in ansökan, varav två från Kronoby kommundel, två från
Nedervetil kommundel samt fyra kvinnliga studeranden vid Kronoby folkhögskola.
Ansökningarna finns till påseende under mötet.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar stipendier á 50 euro ur allmännyttiga fonden till två studeranden
från Kronoby kommundel, två studeranden från Nedervetil kommundel samt till fyra kvinnliga
studeranden vid Kronoby folkhögskola. Resterande del av avkastningen, som inte utdelas,
läggs till kapitalet.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 70/2018

99 §. BIDRAG Finansiering av arbetsprövning på After Eight

Förvaltningschefen:

Musikcafé After Eight anhåller om finansiering av enskild ungdoms arbetspraktik vid After
Eights verkstad.

År 2014 tog kommunstyrelsen i Kronoby ett beslut om att inte bidra med verksamhetsbidrag
för After Eights verksamhet. Kronoby har därefter inte beviljat enskilda ungdomar arbets-
prövning där. Kronoby har dock sedan år 2009 varit med och varje år delat på kostnader
med andra kommuner i nejden gällande uppsökande ungdomsarbete. Senaste år beviljades
After Eight 5 945,19 € för uppsökande ungdomsarbete för året augusti 2017- juli 2018. After
Eight har vid ett antal tillfällen tagit emot Kronobyunga i arbetsprövning utan att ha haft finan-
sieringen ordnad. Kronoby har påpekat att tillstånd alltid bör erhållas i förväg.

Vid After Eight kostar arbetsprövning enligt uppgift 33 €/dag och maten är kostnadsfri för den
unga. Arbetsprövning kan ordnas var som helst, där den mottagande parten är villig att ta
emot. Även hemkommunen kunde tänkas vara aktuell. I det aktuella fallet har arbetspröv-
ningen fortgått sedan den 12 mars 2018, således drygt 1½ månad. Med tanke på den korta
arbetslösheten samt befintlig examen är ungdomen inte enligt TE-byrån i särskilt behov av
handledning och TE-byrån har inte aktivt bjudit ut arbetsprövningsplatser. Den unge har
kommit in på platsen via social- och hälsovården och har siktat inställt på högskolestudier
inom datateknik hösten 2018, vilket innebär att framtidsutsikterna är tryggade.

Varje ung person som slås ut är en förlust för samhället och all typ av utslagning bör förhind-
ras. After Eight gör ett gott arbete med sina ungdomsverkstäder, vilket också flera andra or-
ganisationer gör.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsens avslår anhållan om finansiering av enskild ungdoms arbetspraktik vid
After Eight och påpekar att alla ansökningar om arbetsprövning bör behandlas i förväg i
kommunen.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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100 §. KOMMUNDIREKTÖRENS FRÅGESTUND

- Kommundirektören berättade om de två alternativ som inlämnats gällande områdesplane-
ringen för Nedervetil skola och bibliotek. Alternativen är inlämnade av Laaja Arkitekter Ab
från Jakobstad och Arkitektbyrå Jorma Paloranta Oy från Karleby.

- Besök i Pudasjärvi 8.5. för att ta in intryck över hur skolor kan byggas.

- Informerade om förberedelser inför landskapsreformen.
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101 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Optima, samkommunstyrelsen, 28.3
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 3.4
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 16.4
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernstyrelsen, 19.4
- Mellersta Österbottens utbildningskoncern, koncernfullmäktige , 19.4
- Mellersta Österbottens social- och hälsovårdsamkommun Soite, styrelsen, 25.4
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsfullmäktige, 26.4

b) Revisionsnämnden meddelar att nämnden godkänt BDO Audiators förslag till byte ansva-
rig revisor. Tove Lindström-Koli blir Kronoby kommuns nya ansvariga revisor.

c) Till bokslutet 2017 har en rättelse av fel, som uppkommit under tidigare räkenskapsperio-
der, gjorts. Korrigeringen rör arbetslöshetsförsäkringspremie från åren 2014-2016 och
ökar överskottet från tidigare räkenskapsperioder med 143 683,88 €. Dessutom har en not
uppgjorts över kommunens transaktioner med intressenter, Bilaga 1/101 av 7.5.2018.

d) Statistikcentralens meddelande om preliminär folkmängd i Kronoby kommun:
januari 2018: 6 534, februari 2018: 6 539, mars 2018: 6 529.

e) Vasa förvaltningsdomstol har med beslut 16.4.2018 nr 18/0139/1 avslagit Småbönders
Hem och Skola rf:s ansökan om att verkställigheten förbjuds av kommunfullmäktiges be-
slut 4.12.2017 § 53 att Norrby och Småbönders skolor stängs från och med 1.8.2018, På-
ras skola från och med 1.8.2019 och Söderby skola när Nedervetil skola är klar. Förvalt-
ningsdomstolen ger senare ett skilt beslut med anledning av besvären.

f) Den 19.5 kl. 10-14 anordnas "Biking Kronoby-Larsmo" motionsevenemang för invånare i
alla åldrar. Cykellopp på 60 km.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr: KST 91/2018

102 §. SAMKOMMUNER Utse representanter till 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 kommunstyrelsens möte den 28 maj.
__________
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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: 87--94, 97, 100-101

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: 95-96, 98-99, 102

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: 95-96, 98-99, 102

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.


