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54 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
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56 §. NÄMNDER Alexandra Grahns anhållan om befrielse från förtroende-

uppdrag
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60 §. SKATTER Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2015
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54 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 5 november 2014.
Kallelsen har per post tillställts samtliga medlemmar av kommunfullmäktige och till ersättarna
i enlighet med fullmäktiges arbetsordning.

Kungörelsen om mötet har varit anslagen på kommunens anslagstavla under tiden
5 – 13.11.2014, samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi

Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 6.11.2014.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige
beslutfört.
___________________
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55 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 14 november 2014 kl. 15.00.

BESLUT.

Kommunfullmäktige valde Nina Hansén och Inger Backman att justera protokollet den
14 november 2014 i Kommungården.
___________________
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Dnr: KST 134/2014

56 §. NÄMNDER Alexandra Grahns anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Kst 245 § 13.10.2014

Kommunsekr:

Alexandra Grahn har 23.9.2014 inlämnat en skriftlig anhållan om befrielse från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige åren 2013 - 2016. Som orsak nämner Grahn tidsbrist.

Alexandra Grahn fungerar som Svenska folkpartiets andra ersättare i kommunfullmäktige
och har även valts till uppdraget som ersättare i revisionsnämnden.

SFP:s ersättare för åren 2013 - 2016 är i ordningsföljd Tuula Forsander, Nina Hansén, Alex-
andra Grahn, Harry Öst, Dan-Anders Granvik och Markus Lerbacka. Tuula Forsander har
upptagits som ordinarie fullmäktigemedlem efter att Bernt Storbacka avsagt sig sin plats i
fullmäktige.

I revisionsnämnden för mandatperioden är följande invalda åren 2013 - 2016:

Stefan Högnabba, ordf. ersättare Alexandra Grahn
Peter Albäck, viceordf. ” Mats Granholm
Gunda-Lill Törnqvist ” Åsa Huldén
Gabriella Lövsund ” Mats Broända

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen omber kommunfullmäktige
att bevilja Alexandra Grahn befrielse från hennes kommunala förtroende-

uppdrag.

att utse en ny ersättare för Stefan Högnabba i revisionsnämnden för resten
av mandatperioden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beviljade Alexandra Grahn befrielse från hennes kommunala för-
troendeuppdrag och utsåg Mona-Lisa Grankvist till ersättare för Stefan Högnabba i
revisionsnämnden för resten av mandatperioden.
______________________
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Dnr: TEKN 47/2014

57 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av tomtmark samt verkstadsbyggnad vid Krok-
fors verkstad.

Kst 254 § 27.10.2014

Tekn.chefen:

Sami Vertanen anhåller om köp av en gammal verkstadsbyggnad samt tillhörande tomtområde vid
Krokfors verkstad. Han har en egen firma, SV-Huolto, och behöver större utrymmen för verksamheten.
Han bor själv alldeles bredvid denna verkstadsbyggnad. Hans farfar har byggt verkstaden så byggna-
den skulle nu återgå i släktets ägo. Han har erbjudit 2 500 € för tomtområdet på ca 1200 m

2
samt 10

000 € för den gamla verkstadsbyggnaden.
I dagsläget använder tekniska avdelningen denna byggnad som ett kallt lager för diverse byggnads-
material. Byggnadens bottenyta är ca 120 m

2
och uppförd år 1957 av "tellblock" (lecablock). El finns

draget från den nya verkstaden. En skild vattenledning finns också till byggnaden men ingen anslut-
ning finns.
Inom tekniska avdelningen så anser man att man hittar ersättande lagerutrymmen och att byggnaden
börjar vara i behov av reparationer så en försäljning kan nog förordas.
Verkstaden och markområdet köpte kommunen år 1972 för 5000 mark. Ingen värdering finns skilt för
denna byggnad men räknat enligt försäkringsvärdet så blir värdet ca 11 000 €.
Tomtområdet framgår av Bilaga 1/57 § av 13.11.2014.

TEKN.CHEFS FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att sälja ett ca 1200m

2
stort outbrutet område av

lägenheten Krokfors-Verkstad RNr 7:74 i Ytterbråtö by jämte en gammal verkstadsbyggnad åt SV-
Huolto (Sami Vertanen) för ett pris av 13 000 euro. Inga anslutningar eller lösöre ingår i köpet.
Köparen står för lagfarts- och styckningskostnaderna.

BESLUT:
Förslaget godkännes.

________________

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen säljer ca 1200m2 stort outbrutet område av lägenheten Krokfors-

Verkstad RNr 7:74 i Ytterbråtö by jämte en gammal verkstadsbyggnad åt SV-
Huolto (Sami Vertanen) för ett pris av 13 000 euro. Inga anslutningar eller lös-
öre ingår i köpet. Köparen står för lagfarts- och styckningskostnaderna.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 156/2014

58 §. BUDGET 2014 Anhållan om omdisponering av investeringsanslag

Kst 258 § 27.10.2014

Tekniska chefen:

Tekniska sektorn anhåller om att få omdisponera investeringsanslag för 2014 gällande Ne-
dervetil hälsostation och Ådalens skola. Renoveringen på Ådalens skola har pågått sedan
sommaren och är planerad att fortsätta i etapper med att renovera 3 klassrum åt gången .
Man håller nu på med skede två som blir klar i början av november . För att inte arbetena ska
avbrytas var det en önskan från byggnadskommittén att få fortsätta arbetena fastän årets
anslag för Ådalens skola skulle överskridas. I årets budget finns ett anslag på 290 000 € för
renoveringen. Per den 20.10 har 245 780 € använts för renoveringen. Om renoveringen fort-
sätter enligt planerna med ytterligare 3 klassrum kommer budgetanslaget att överskridas för
i år. Därför anhåller tekniska sektorn om att medel från Nedervetil hälsostations renovering
på 100 000 € skulle 85 000 € flyttas över till Ådalens skolas renovering. Anslaget för Neder-
vetil hälsostation kommer inte att användas för renovering detta år utan kostnader uppstår
endast för planeringsgruppens möten samt för konditionsundersökningsarbeten vilket ännu
ska utföras i höst. Per den 22.10 har använts 6 200 € från investeringsanslaget på 100 000 €
för Nedervetil hälsostation.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att omdisponera 85 000 € från årets anslag för Nedervetil hälso-
stations renovering till renoveringen av Ådalens skola.

Elisabeth Hagström föreslog att kommunstyrelsen besluter i enlighet med förslaget men med
tillägget att motsvarande summa flyttas från Ådalens investeringsbudget 2016 till budgeten
för Nedervetil hälsostation 2015. Bertel Riippa understödde förslaget.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå för fullmäktige
att omdisponera 85 000 € från årets anslag för Nedervetil hälsostation till re-

noveringen av Ådalens skola samt

att godkänna Elisabeth Hagströms förslag att 85 000 € flyttas från Ådalens
skolas investeringsbudget 2016 till budgeten för Nedervetil hälsostation
2015.

______________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
______________________
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Dnr: KST 163/2014

59 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2015

Kst 265 § 4.11.2014

Kommundirektören:

Inkomstskattesatsen för skatteåret 2015 ska meddelas Skatteförvaltningen senast månda-
gen 17 november 2014. Om en kommun inte har meddelat inom den utsatta tiden används
skattesatsen för år 2014 vid förskottsuppbörden 2015. Inkomstskattesatsen ska anges med
en fjärdedels procents noggrannhet. Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren
1994-1997 varit 19 % och för åren 1998-2013 19,5 % . År 2014 är inkomstskattesatsen 20
%.
Budgetförslaget för år 2015 som framläggs för behandling utgår från en ökning av skattepro-
centsatsen med 0,5 %-enheter till 20,5 %. En ökning av kommunens skattesats med 0,5 % -
enheter skulle innebära en ökning av kommunens kommunalskatt med ca 500 000 €.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunens skattesats för år 2015 fastställs till 20,5 %.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.

Under behandlingen i fullmäktige föreslår Elisabeth Hagström att skattesatsen höjs med 1 %
till 21 %. Förslaget stöds av Göran Strandvall och Leena Furubacka.
SFP-gruppen genom Jan-Erik Hästö föreslår att skattesatsen höjs till 20,75 %. Förslaget un-
derstöds av Stefan Högnabba.

Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namnupprop i två omgångar.
Först ställs Hagströms och SFP-gruppens förslag mot varandra så att den som stöder Hag-
ströms förslag röstar "nej" och den som stöder SFP-gruppens förslag röstar ”ja”. Av omröst-
ningspropositionen, Bilaga 1/59 § av 13.11.2014 framgår att Hagströms förslag fick 9 röster
och SFP-gruppens förslag 15 röster. SFP-gruppens förslag vann.
Därefter ställs styrelsens och SFP-gruppens förslag mot varandras så att den som stöder
styrelsens förslag röstar ”ja” och den som stöder SFP-gruppens förslag röstar ”nej”. Av om-
röstningspropositionen, Bilaga 2/59 § av 13.11.2014 framgår att styrelsens förslag fick 0 rös-
ter och SFP-gruppens förslag 24 röster. Fullmäktige beslöt enligt SFP-gruppens förslag.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att kommunens skattesats för år 2015
fastställs till 20,75 %.
__________________
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Dnr: KST 164/2014

60 §. SKATTER Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2015

Kst 266 § 4.11.2014

Kommundirektören:

Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäk-
tige årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de
i lagen fastställda procentgränserna samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskat-
tesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradel
procents noggrannhet. Fastighetsskattesatserna för skatteåret 2015 ska meddelas
Skatteförvaltningen senast måndagen den 17 november 2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2015 enligt

följande (år 2014 inom parentes nedan):
- Allmän fastighetsskattesats 0,90 % (0,80)
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 % ( 0,50)
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder

1,15 % (1,10)
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00 % (2,00)
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % (0,00)
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 % (2,60)

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår efter diskussion enhälligt
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2015 enligt

följande:
- Allmän fastighetsskattesats 0,90 %
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 %
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bo-

städer 1,15 %
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00 %
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 %
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 %

__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.

Under behandlingen i fullmäktige föreslår Elisabeth Hagström att skatteprocentsatsen för
stadigvarande bostadsbyggnad hålls kvar på 0,50 % Förslaget understöds av Peter Albäck
och Tapani Myllmymäki. Jan-Erik Hästö för SFP-gruppen uttalade understöd för styrelsens
förslag. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och
att omröstning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namnupprop så att den som
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stöder styrelsens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”. Av
omröstningspropositionen, Bilaga 1/60 § av 13.11.2014 framgår att styrelsens förslag fick 17
röster och Hagströms förslag 7 röster. Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning enligt styrelsens förslag.
__________________
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Dnr: KST 107/2014

61 §. MOTION Peter Albäck m.fl.; om delägarskap i Optima samkommun

Kst 267 § 4.11.2014

Kommundirektören:

Kronoby kommun ingår som delägare i Optima samkommun och andel i grundkapitalet upp-
går till knappa 10 % av samkommunens totala grundkapital. Kronoby kommuns andel i
grundkapitalet uppgår till knappa 800 000 €. Andelen lever med Kronoby kommun som
hemkommun utgör enligt bokslutsuppgifterna för år 2012 till drygt 100 elever eller c. 10 %
av totala antalet elever. Kronoby kommun är delägare i samkommunen och delägarskapet
motiveras av att utveckla yrkesutbildningen på andra stadiet i regionen så att denna utbild-
ning på bästa sätt ger ungdomen en möjlighet till att placera sig i arbetslivet med en god
utbildning i grunden och de bästa förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsliv.
Motionsställarna har uppmanat kommunstyrelsen att utreda huruvida det är längre ekono-
miskt och moraliskt försvarbart att kommunen har medel bundna i Optimas grundkapital.
En bedömning av delägarskapets betydelse bör göras utgående från samkommunens roll
och funktion och hur den lyckats i att uppnå de ställda målen, d.v.s. att tjäna näringslivets
behov av kompetent personal och också hur den lyckats bereda ungdomarna en möjlighet till
att få utbildning som ger denna kompetens. Optima har till dessa delar klart uppfyllt de
ställda målen som delägarna har formulerat. Delägarskapet kan ur denna synpunkt betraktat
anses som moraliskt motiverat särskilt som kommunens andel i grundkapitalet fortsättnings-
vis i stort motsvarar antalet studeranden. En bedömning av grundkapitalets storlek och förde-
larna med andelen kan också bedömas utgående från andelens storlek som alltså uppgår till
10 %. En sådan andel ger inget avgörande inflytande i en samkommun och ur kommunernas
synpunkt sett är det ett bekymmer att inflytande i nuvarande samkommuner är relativt be-
gränsat. I de samkommuner som kommer att bildas i framtiden kommer de enskilda kom-
munernas inflytande att minska avsevärt och utgör på så vis en ytterligare begränsning av
kommunens möjligheter till inflytande över väsentliga samhällsfunktioner som lagstiftaren
också bör uppmärksamma.
Ekonomiskt är den största betydelsen som kan härledas ur den satsning i grundkapital som
kommunerna gjort i samkommunen de utexaminerade elevernas insats i arbetslivet regi-
onalt. Det är däremot svårt att gör en kalkyl på den eventuella avkastning på grundkapitalet
som utbildningen gett. Det bör dock konstateras att antalet utexaminerade och elevernas
placering på arbetsmarknaden har varit god och att ”avkastningen” i den bemärkelsen har
varit jämförelsevis god. Dessutom bör det konstateras att Optima samkommun årligen beta-
lar en ränta på 2% på grundkapitalet vilket för kommunens del innebär en årlig avkastning på
c. 16.000 €.

Delägarskapet i en samkommun kan inte bedömas enbart utgående från de beslut som
samkommunens organ fattat utan måste bedömas utgående från i vilken utsträckning kom-
munens invånare utnyttjar servicen, då de erhåller undervisning av god kvalitet och utgående
från i vilken mån företagarna på orten erhåller kompetent personal som motsvarar näringsli-
vets behov. Kronoby kommun har för sin del i frågan om artesanutbildningens utveckling,
elevrekrytering och fastighetsanvändning meddelat genom att besvära sig mot samkommu-
nens beslut att kommunen inte delar samkommunens uppfattning i denna fråga. Besluten
som gjorts innebär enligt kommunens uppfattning att man till alla delar inte kommer att på ett
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framgångsrikt sätt klara av framför allt båtindustrins behov av kompetent personal . Förvalt-
ningsdomstolens utslag har inte ännu erhållits.
Delägarskapet kan inte heller bedömas enbart utgående från huruvida samkommunen har
verksamhetspunkter inom delägarkommunens område.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen torde som svar på motionen uppmana fullmäktige
att konstatera att utgående från de ovan nämnda kriterierna är det ekonomiskt och

moraliskt försvarbart att fortsättningsvis ingå som delägare i samkommunen
Optima. Det är dock orsak att i detta sammanhang också konstatera att de ne-
gativa kostnadseffekterna av att tömma samkommunens välfungerande fastig-
heter i Terjärv bärs solidariskt av alla delägare till dess att fastigheten avyttrats
och

att konstatera att motionen är härmed slutbehandlad.

Tapani Myllymäki föreslog att kommunen tar bort 500 000 € från grundkapitalet. Förslaget
fick inget understöd och förföll därmed.
Bertil Riippa föreslog att en kläm skulle tilläggas om att ärendet utreds. Förslaget fick inget
understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.

Under behandlingen i fullmäktige föreslår Tapani Myllymäki att kommunen tar bort 500 000 €
från grundkapitalet. Förslaget understöds av Elisabeth Hagström och Peter Albäck.
Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namnupprop. Den som stöder styrel-
sens förslag röstar ”ja” och den som stöder Myllymäkis förslag röstar ”nej”. Av omröstnings-
propositionen, Bilaga 1/61 § av 13.11.2014 framgår att styrelsens förslag fick 21 röster och
Myllymäkis förslag 3 röster. Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter diskussion och omröstning konstatera att utgående
från de ovan nämnda kriterierna är det ekonomiskt och moraliskt försvarbart att fort-
sättningsvis ingå som delägare i samkommunen Optima. Det är dock orsak att i detta
sammanhang också konstatera att de negativa kostnadseffekterna av att tömma sam-
kommunens välfungerande fastigheter i Terjärv bärs solidariskt av alla delägare till
dess att fastigheten avyttrats.

Kommunfullmäktige konstaterade även att motionen härmed är slutbehandlad.
__________________
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62 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Karleby stad/social- och hälsovårdsnämnden, ekonomirapport/jämförelse januari - sep-
tember 2014.

b) Invånarenkät 2014 i Kronoby kommun, rapport, Bilaga 1/62 § av 13.11.2014.

BESLUT:

Kommunfullmäktige diskuterade ärendena och antecknade dem för kännedom.
__________________
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63 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga brådskande ärenden fanns att behandla.
__________
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BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunal-
besvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet

Paragrafer: 54-55, 61-63

Enligt 5 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Över beslut som fattats
med anledning av rättelseyrkan får kommunalbesvär anföras endast av den som framställt
rättelseyrkande. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet får kommunalbe-
svär anföras av såväl part som kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol
PB 204, Korsholmsesplanaden 43
65101 VASA
Fax: 02956 42 760
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvärstid
Kommunalbesvär, paragrafer: 56-60 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärshandlingarna till Vasa förvaltnings-
domstol skall inlämnas senast kl. 16.15 den dag besvärstiden går ut.

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.

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet.
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Besvärsskrift

Besvär skall anföras skriftligt i besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall
anges

- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt
- de grunder på vilka ändring yrkas

I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan
person har uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för
denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer
under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.

Till besvärsskriften skall fogas
- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärsti-

den har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa

inte redan tidigare har tillställts myndigheterna.

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §).

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista
dagen före utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självstän-
dighetsdag, första maj, jul- eller midsommardagen eller helgfri lördag får besvärshandlingar-
na inlämnas första vardagen därefter.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsända-
rens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram un-
der besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestatio-
ner (701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift, som i förvaltningsdomsto-
len är 90 euro. Avgift uppbärs dock inte i vissa i nämnda lag särskilt bestämda ärenden så-
som i ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ärenden som gäller offentligrättsligt tjäns-
teförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga understöd eller offentliga avgifter
och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för ändringssökanden.


