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18.12.2014

Nr
7/2014
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7/111

Sammanträdestid Torsdagen den 18 december 2014, kl. 16.00 – 19.30

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Albäck, Peter
Backman, Inger
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Dahlbacka, Mikaela
Dahlvik, Stefan
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan, fr. kl. 16.55- (§68)

Filppula, Seppo
Forsander, Tuula
Furubacka, Leena
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Hästö, Jan-Erik
Högnabba, Stefan
Lindgren, Hans-Erik
Lindvall, Jesper
Långbacka, Anna-Lena
Myllymäki, Tapani
Ranta, Anne-Mie
Sandström, Hans
Skullbacka, Bengt-Johan
Stenbäck, Mats
Strandvall, Göran
Svartsjö, Peter
Wassborr, Ossian
Wistbacka, Inger

Ersättare:

Furubacka, Marina (Dahlbacka)

Granvik, Dan-Anders (Dahlvik)

Övriga närvarande:

Djupsjöbacka, Michael kom.dir.

Kjellman, Pamela ekonomichef

Jakobsson, Leif bildningschef

Storbacka, Bernt teknisk chef

Paragrafer: 64-70 §.

Underskrifter: Ordförande:

Hans-Erik Lindgren

Protokollförare:

Pamela Kjellman

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 19 december 2014

Seppo Filppula Anne-Mie Ranta

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 22 december 2014

Pamela Kjellman, ekonomichef



KRONOBY KOMMUN
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSESIDA
Utfärdat

10.12.2014

Sida

7/112

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 22 december 2014
Kommungården

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

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

Pamela Kjellman, ekonomichef

Sammanträdestid Torsdagen den 18 december 2014, kl. 16.00

Sammanträdesplats Kommungården
Paus med gröt och kaffe ca. kl. 18.00

Ärendets
nummer

Ärende

64 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
65 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
66 § FASTIGHETER Köp av markområde vid Ringvägen, Terjärv centrum,

Folke Sandvik
67 § FASTIGHETER Köp av markområde vid Ringvägen, Terjärv centrum,

Guy Sandvik
68 § BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Godkänna budget och

ekonomiplan
69 § DELGIVNINGSÄRENDEN
70 § EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

64 §. 64 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 10 december
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
10 - 18.12.2014, samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi

Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 11 december
2014.

BESLUT:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunfullmäktige beslutfört.

_________
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65 §. 65 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 19 december 2014 kl. 13.30.

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg Seppo Filppula och Anne-Mie Ranta till protokolljusterare.

___________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
18.12.2014

Sida
7/115

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: KST 167/2014

66 §. FASTIGHETER Köp av markområde vid Ringvägen, Terjärv centrum, Folke
Sandvik

Kst 10.11.2014 § 275:
Planläggaren:

För att säkerställa tomtsituationen i Terjärv centrum har man på Tekniska avdelningen utrett
olika områden som kunde vara lämpliga som bostadsområden i framtiden.
Kontakter har förts med markägare Folke Sandvik som har markområden invid Ringvägen.
Han är villig att sälja områdena till kommunen. Som privat markägare har man under år 2014
möjlighet att sälja markområden skattefritt till en kommun.
I årets budget finns 110 000 € för inköp av markområden. Enligt delgeneralplanen för Terjärv
centrum får man här bygga småhus.

Folke Sandvik äger två markområden på sammanlagt ca 1,76 ha som han kan sälja till kom-
munen: RNr 74:4 norr om Ringvägen ca 1,10 ha (0,86 ha åker+0,24 ha skog) samt RNr
74:14 söder om Ringvägen ca 0,66 ha (0,60 ha åker+0,06 ha skog). Man har kommit över-
ens om ett pris på 26 000 € för dessa områden.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen köper ett ca 0,66 ha stort outbrutet markområde gällande lägenheten

Gränbackkärret RNr 74:14 samt hela lägenheten Norråkern RNr 74:4 på ca 1,10
ha, båda i Terjärv by av Folke Sandvik, för en summa av 26 000 €. Områdena
framgår av Bilaga 1/66 § av 18.12.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________

Under behandlingen av paragrafen ger Skullbacka Bengt-Johan ett klämförslag, Bilaga 2/66
§ av 18.12.2014 till beslutet att ”Den inköpta lägenheten Norråkern RNr 74;4 norr om Ring-
vägen används i första hand som bytesmark och utarrenderas tillsvidare för jordbruksända-
mål.” Stefan Högnabba understöder förslaget.

Peter Albäck föreslår remittering av ärendet och att man då tar med Skullbackas klämförslag.
Elisabeth Hagström understöder Albäcks förslag.

Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordförande att det finns två förslag och ett kläm-
förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att fullmäktige först bör ta ställning till
Albäcks förslag om remittering genom en omröstning med namnupprop så att den som stö-
der styrelsens förslag röstar ”ja” och den som stöder Albäcks förslag röstar ”nej”. Omröst-
ningspropositionen godkändes enligt Bilaga 3/66 § av 18.12.2014. Vid omröstningen avgavs
21 ja-röster och 2 nej-röster. 3 röster lades ner. Kommunstyrelsens förslag vann.
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Nämnd Kommun-
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Sedan konstaterade ordförande att en omröstning med namnupprop bör verkställas gällande
Bengt-Johan Skullbackas klämförslag så att den som stöder styrelsens förslag om inköp utan
kläm röstar ”ja” och den som stöder Skullbackas förslag om inköp med kläm röstar ”nej”. Om-
röstningspropositionen godkändes enligt Bilaga 4/66 § av 18.12.2014. Vid omröstningen av-
gavs 16 ja-röster och 3 nej-röster. 7 röster lades ner. Kommunstyrelsens förslag vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände i enlighet med förslaget.

_________
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Dnr: KST 166/2014

67 §. FASTIGHETER Köp av markområde vid Ringvägen, Terjärv centrum, Guy
Sandvik

Kst 10.11.2014 § 276:
Planläggaren:

För att säkerställa tomtsituationen i Terjärv centrum har man på Tekniska avdelningen utrett
olika områden som kunde vara lämpliga som bostadsområden i framtiden.
Kontakter har förts med markägare Guy Sandvik som har markområde invid Ringvägen.
Han är villig att sälja området till kommunen. Som privat markägare har man under år 2014
möjlighet att sälja markområden skattefritt till en kommun.
I årets budget finns 110 000 € för inköp av markområden. Enligt delgeneralplanen för Terjärv
centrum får man här bygga småhus.

Guy Sandvik äger ett markområde på ca 1,78 ha som han kan sälja till kommunen. Det är
fråga om en skild lägenhet norr om Ringvägen, (1,56 ha åker + 0,22 ha skog). Man har kom-
mit överens om ett pris på 26 000 € för lägenheten.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen köper lägenheten Sandvik RNr 74:2 (ca 1,78 ha) i Terjärv by av Guy

Sandvik för en summa av 26 000 €. Området framgår av Bilaga 1/67 § av
18.12.2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________

Under behandlingen av paragrafen föreslår Peter Albäck att fullmäktige inte ska köpa mark-
området.

Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordförande att det finns två förslag och att omröst-
ning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namnupprop så att den som stöder sty-
relsens förslag röstar ”ja” och den som stöder Albäcks förslag röstar ”nej”. Omröstningspro-
positionen godkändes enligt Bilaga 2/67 § av 18.12.2014.
Vid omröstningen avgavs 20 ja-röster och 3 nej-röster. 3 röster lades ner. Kommunstyrelsens
förslag vann.

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände i enlighet med förslaget.
_______
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Dnr: KST 168/2014

68 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Godkänna budget och eko-
nomiplan

Kst 8.12.2014 § 299:
Ekonomichefen:

Enligt kommunallagens 65 § skall fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för
det följande kalenderåret. Samtidigt skall fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre
eller flera år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. Kommunfullmäktige god-
kände 26.6.2014 37 § budgetramarna per nämnd. Driftsbudgeten har nettobindning per
nämnd inför fullmäktige, med undantag av Flyktingmottagning, Social- och hälsovård samt
Landsbygd, vilka har nettobindning under Kommunstyrelsen samt Räddningsväsendet, som
har nettobindning under Tekniska nämnden. För driftens planeår fanns inga nämndvisa ra-
mar, utan fullmäktige beslöt att ingen förhöjning görs. Kommunstyrelsen godkände 30.6.2014
186 § budgetdirektiv och beräkningsgrunder inför nämndernas budgetarbete. Då nämnder-
nas äskanden om anslag i driftsbudgeten för budgetåret 2015 sammanställts, uppgick dessa
till totalt 663 626 € över ramarna. Kommunstyrelsen har behandlat budgeten och ekonomi-
planen vid två läsningar och har i sitt förslag minskat driftens netto med 110 864 € från ra-
men. Kommunstyrelsens förslag är totalt 774 490 € lägre än vad nämnderna äskat om. Enligt
förslaget till fullmäktige uppgår driftens netto för budgetåret 2015 till 37 689 136 €.

Även för resultaträkningen 2015 har fullmäktige godkänt en ram enligt vilket resultatet uppgår
till -1 482 300 €. Kommunstyrelsen behandlar resultaträkningen och finansieringsdelen
8.12.2014. För uträkningen av skatteinkomsterna och statsandelarna i budgeten 2015 har
Kommunförbundets prognoser legat till grund. Investeringarna för kommunens del finns spe-
cificerade per projekt i investeringsdelen. Nettoinvesteringarna för år 2015 uppgår till 2 484
300 € enligt styrelsens förslag. Enligt förslaget till finansieringsdel ökar de långfristiga lånen
mera än amorteringarna både under budget- och planeåren.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Kronoby kommuns budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015 – 2017 god-

känns.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________

Kfge 18.12:

Behandlingen i kommunfullmäktige inleddes med att kommunstyrelsens ordförande presen-
terade budgeten och behandlingen i styrelsen. Kommundirektören gav sedan information om
budgetarbetet och presenterade budgeten siffermässigt i grova drag. Därefter följde anföran-
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den från gruppordföranden Bengt-Johan Skullbacka (SFP), Leena Furubacka (SDP), Peter
Albäck (Centern), Göran Strandvall (KD) och Elisabeth Hagström (Nedervetilgruppen).

Budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-2017 behandlades sedan i budgetboken sida för
sida.

DRIFTSEKONOMIDELEN

C 10 CENTRALVALNÄMNDEN
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.

C 15 REVISIONSNÄMNDEN
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.

C 20 KOMMUNSTYRELSEN
Allmän administration och näringsliv
Under behandlingen föreslår Elisabeth Hagström en höjning av anslaget för
Allmän administration och näringsliv med 50 000 € med anledning av land-
skapsstafetten i januari 2016. Förslaget får inget understöd och förkastas.
Flyktingmottagning
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.
Social- och hälsovård
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.
Landsbygd
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.

C 40 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur
Idrott
Ungdom
Nykterhet
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.

Mötet ajournerades kl. 17.50. Under pausen avnjöts risgrynsgröt, kaffe och pepparkaka.
Behandlingen fortsatte kl. 18.30.

C 50 BILDNINGSNÄMNDEN
Administration
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.
Dagvård och förskola
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.
Grundläggande utbildning
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.
Gymnasium
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.
Bibliotek
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.
Medborgarinstitut
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.
Folkhögskola
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Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.
Specialanslag för undervisning
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.

C 60 MILJÖNÄMNDEN
Miljövård
Miljö- och hälsoskydd
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.

.
C 65 BYGGNADSNÄMNDEN

Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.

C 70 TEKNISKA NÄMNDEN
Administration
Byggnader
Trafikleder
Övriga allmänna områden
Vatten- och värmeförsörjning
Maskincentralen
Brand- och räddningsväsendet
Texter och nettoanslag godkändes enhälligt.

Antecknades att härmed var alla texter och nettoanslag behandlade och godkända.

RESULTATRÄKNING

Under behandlingen av resultaträkningen beslöts följande:

Skatteinkomster
Godkändes enhälligt.
Statsandelar
Godkändes enhälligt.
Ränteinkomster
Godkändes enhälligt.
Övriga finansiella inkomster
Godkändes enhälligt.
Vattenbolagens avkastning
Godkändes enhälligt.
Ränteutgifter
Godkändes enhälligt.
Övriga finansiella utgifter
Godkändes enhälligt.
Årsbidrag
Godkändes enhälligt.
Avskrivningar enligt plan
Godkändes enhälligt.

INVESTERINGSDELEN
I investeringsbudgeten är bindningen per utgift och inkomst för samtliga projekt eller projekt-
grupper förutom för Markområden och byggnader samt Värdepapper, som är på nettonivå.
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Vid behandlingen av investeringsdelen beslöts följande:

KOMMUNSTYRELSEN
Mark- och vattenområden
Gemensamma ADB-anskaffningar
Värdepapper
Samkommunsandelar
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

MASKINER OCH INVENTARIER
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Bildningsnämnden
Tekniska nämnden
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM
Husbyggande
Oförutsett saneringsanslag
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

Kanslibyggnader
Kronoby kommungård
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

Social- och hälsovårdens byggnader
Sandbacka vårdcenter
Terjärv vårdcenter
Nedervetil hälsostation
Terjärv hälsostation
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

Bildningsväsendets byggnader
Småbönders skola
Nedervetil skola
Terjärv skola
Skolcentrum (Ådalens skola)
Norrby skola
Påras skola
Söderby skola
Sjöglimtens daghem
Eftisutrymmen i Terjärv
Kvarnbo daghem
Dagvårdsutrymmen i Nedervetil
Dagvårdsutrymmen vid Söderby skola
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

Övriga byggnader
Kronoby idrottshall
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.
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PUBLIK EGENDOM
Idrottsanläggningar
Kronoby idrottsplan
Nedervetil idrottsplan
Skolcentrum
Terjärv idrottsplan
Näridrottsplatser
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

Vägar
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

Vägbelysning
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

Trafiksäkerhetsprojekt
Utgifter, inkomster och texter godkändes enhälligt.

Härmed var investeringsdelen behandlad och godkänd till alla delar.

FINANSIERINGSDEL
Finansieringsdelen godkändes enhälligt.

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015-
2017 enligt ovanstående behandling.
Den godkända budgeten fogas till protokollet som Bilaga 1/68 av 18.12.2014.

__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
18.12.2014

Sida
7/123

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

69 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Inga delgivningsärenden fanns att behandla.

_________
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70 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga brådskande ärenden fanns att behandla.

________

Mötet avslutades med att kommunstyrelsens ordförande framförde ett tack till fullmäktige och
personal för det gångna året samt en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

________
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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 64-65.

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 66-68. 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.



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
18.12.2014

Sida
7/126

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

22.12.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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.


