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Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

43 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
44 §. PROTOKOLLJUSTERING
45 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av lägenheten Hästöskata

RNr 23:54, Ab Hästöskata Oy
46 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av outbrutet område av

lägenheten Hästöskata RNr 23:54, Kronoby
Båtklubb.

47 §. FASTIGHETER Köp av markområde för parkering vid Hästö-
skatan

48 §. BUDGET Revisionsnämndens utlåtande; behandling av
överskridande av budgetmedel via värdkommun

49 §. MOTION Peter Albäck m.fl.:s motion om ändring av
artesanutbildningen i Terjärv

50 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Ministeriets anhållan om utlåtande; utkast till
regeringens förslag om ordnandet av social- och
hälsovården

51 §. KRONOBY ELVERK Bolagisering av Kronoby Elverk
52 § DELGIVNINGSÄRENDEN
53 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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43 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 1 oktober 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
1 – 9.10.2014, samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi

Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 2 oktober
2014.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige
beslutfört.
___________________
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44 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 10 oktober 2014 kl. 15.00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige valde Inger Backman och Seppo Filppula att justera protokollet
den 10 oktober 2014 kl 15.00.
___________________
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Dnr: KST 78/2014

45 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av lägenheten Hästöskata RNr 23:54, Ab Hästö-
skata Oy

Kst 30.6.2014 § 178:
Ärendet behandlades i Kst 9.6.2014, 168 §
Bengt-Johan Skullbacka föreslog att ärendet remitteras. Förslaget understöddes av Seppo Filppula.

BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet.
________________________

Kst 30.6.2014

Planläggaren:

Ab Hästöskata Oy anhåller om att få köpa lägenheten Hästöskata RNr 23:54 i Hopsala by,
vilken det nu arrenderar. Detta för att trygga fortsättningen med projektet att bygga stugor för
uthyrning.
Bolaget har bjudit 22 900 euro för området, som har en areal på ca 0,83 ha. En karta över
området finns som Bilaga 1/45 § av 9.10.2014.

Arrendeavtalet upprättades år 2007 och är i kraft till år 2037. Kommunstyrelsen justerade
kontraktet år 2010. Ab Hästöskata Oy har under flera år satsat mycket tid och pengar på att
få området i skick. Bolaget har köpt upp två markområden, byggt en ny bastu och ett större
servicehus samt ställt i ordning husvagnsplatser och en stor simstrand. Ab Hästöskata Oy
har fått bygglov för 5 nya stugor och har möjlighet att bygga ytterligare 1–2 stugor på det
arrenderade området. Man har under denna vinter byggt en stuga färdigt och håller på att
färdigställa den andra.
Den arrendemodell som bolaget tog fram när arrendekontraktet justerades är inte längre ak-
tuell. Bolaget har haft svårt att få stugorna avyttrade då det är fråga om arrende och att ar-
rendekontraktet tar slut år 2037. Bankerna har svårt att ge finansiering då det är fråga om
arrendering. Ifall bolaget skulle äga området, kunde de sälja andelar i området så att stugkö-
parna får en lagfartsandel i lägenheten. På så sätt är det också lättare att inteckna objekten
då det finns en lagfartsandel, som kan pantsättas.

I stranddelgeneralplanen för Larsmosjön skall området användas för fritid och turism. Kom-
munen underhåller en allmän simstrand samt en pontonbrygga som finns på samfällt områ-
de. Folkhälsan arrangerar varje år en simskola här och det finns en omklädningshytt på detta
område som kommunen äger. Denna hytt bör få finnas kvar på området så länge Folkhälsan
eller någon annan aktör arrangerar sina simskolor här. Kronoby Båtklubb, som äger själva
paviljongen, har två uthus som står på kommunens område bredvid paviljongen För dessa
uthus finns ett avtal uppgjort år 1987 enligt vilket kommunen får ha en bastubyggnad på båt-
klubbens område mot att båtklubben får ha uthusen på kommunens område. Kronoby Båt-
klubb har även vägrätt över området till paviljongen. Söder om paviljongen på kommunens
område finns en "laavu", som Kronobyfolkhögskola har byggt.

Kronoby Båtklubb har blivit hörd i ärendet och har lämnat in en anhållan om att få köpa in ett
område runt paviljongen för att trygga en utbyggnad av paviljongen. Kronoby Båtklubb anhål-
ler också om att få köpa parkeringsplatsen som finns bredvid Hästövägen samt överta kom-
munens bastubyggnad, som finns på båtklubbens mark.
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Det erbjudna priset på 22 900 euro, som Ab Hästöskata Oy har erbjudit sig att betala, kan
anses vara gängse pris med tanke på att de nya stugorna inte har egen strand samt att på
området tillåts övrig allmän verksamhet. Då bolaget satsat stort på området samt att Hästös-
kata har fått en bra attraktionskraft ute i regionen, bör kommunen försöka stödja verksamhe-
ten så att den kan utvecklas och få flera ben att stå på.

Då det finns flera intressenter och byggnader på området, borde kommunen lämna ett områ-
de runt paviljongen för båtklubbens behov samt ett område åt kommunen så att de som ar-
rangerar simskoleverksamheten har plats för en omklädningshytt och ett lekområde.

Eftersom det finns två intressenter som vill köpa av området, bör man bestämma ett kva-
dratmeterpris som kunde vara 2,80 euro/ m2. Ab Hästöskata Oy, som nu arrenderar det om-
råde som båtklubben vill köpa, har godkänt att kommunen säljer denna del åt båtklubben.
Försäljningen av området till Kronoby Båtklubb tas upp som ett skilt ärende genast efter
denna paragraf.

Invid Hästövägen finns en parkeringsplats som kommunen har byggt för Hästöskataområ-
dets behov. Ab Hästöskata Oy har också planer på att bygga en parkering samt en infiltre-
ringsanläggning söder om Hästövägen. Då bolaget är intresserat av att köpa den nuvarande
parkeringen, borde en likadan parkering byggas av bolaget för att trygga allmänhetens par-
keringsbehov. Kommunen kunde då gå in som köpare av det markområde, som behövs för
parkeringen.

Då både Ab Hästöskata Oy och båtklubben har önskat köpa den nuvarande parkeringsplat-
sen borde parkeringsfrågan lösas så, att ett nytt parkeringsområde införskaffas i kommunens
regi för att säkerställa allmänhetens parkeringsbehov. Dock skall Ab Hästöskata Oy anlägga
en lika stor parkering på det nya parkeringsområdet, ca 1000m2, innan den slutliga ägande-
rätten på lägenheten Hästöskata RNr 23:54 kan övergå i Ab Hästöskata Oy:s ägo.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Kronoby kommun säljer hela lägenheten Hästöskata RNr 23:54 i Hopsala by

åt Ab Hästöskata Oy med undantag av ett outbrutet område på ca 1650m2 en
ligt Bilaga 1/45 § av 9.10.2014, för ett pris av 18 620 euro med följande villkor:
- en del av det undantagna området säljer kommunen genom en skild paragraf

åt Kronoby Båtklubb som tilläggsmark runt paviljongen.
- Ab Hästöskata Oy förbinder sig att bygga en 1000m2 stor ny parkeringsplats

på det område som finns söder om Hästövägen, för att säkerställa områdets
allmänna parkeringsbehov. Kommunen förbinder sig i sin tur att köpa detta
markområde för att användas för allmänhetens parkeringsbehov. Dock bör
bolaget anlägga en infiltreringsanläggning på detta område.

- i köpebrevet intas som villkor att Ab Hästöskata Oy inte får äganderätt till lä-
genheten innan den nya parkeringsplatsen blivit byggd.

- Ab Hästöskata Oy är medveten om att Kronoby Båtklubb har vägrätt över om
rådet till paviljongen samt till uthusen. Kronoby Båtklubb får också servituts-
rätt för en avloppsbrunn som finns på denna lägenhet.

- Ab Hästöskata Oy får vägrätt på den väg som lämnar på det undantagna om-
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rådet för att få servicetrafik till bastun och de nya husen.
- Arrendeavtalet från år 2007 mellan Ab Hästöskata Oy och kommunen upp-

hävs genom detta beslut.
- Ab Hästöskata Oy är medvetet om att området är planerat till att användas för

fritids- och turismverksamhet och att finns en allmän simstrand samt en pon-
tonbrygga som kommunen underhåller på området. Här finns även en båt-
hamn samt Kronoby båtklubbs paviljong med restaurangverksamhet.

Bertel Riippa lämnade in ett skriftligt förslag om att paragrafen tas bort tills det utretts huruvi-
da byggnadsnämnden som myndighet har handlat rätt när två av stugorna på det diskutera-
de området är placerade på tomtgränsen. Förslaget vann inget understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enligt t.f. kommundirektörens förslag.

Bertel Riippa anmälde avvikande åsikt till protokollet.
____________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
____________________

Jesper Lindvall anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i fullmäktige.
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Dnr: KST 99/2014

46 §. MARKOMRÅDEN Anhållan om köp av outbrutet område av lägenheten Häs-
töskata RNr 23:54, Kronoby Båtklubb.

Kst 30.6.2014 § 179:
Kst 9.6.2014, 169 §
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet.
________________________

Kst 30.6.2014

Planläggaren:

Kronoby Båtklubb har lämnat in en anhållan om att få köpa in ett område runt paviljongen för
att trygga en utbyggnad av den. Behov finns för ett större kök, inva-WC, sociala utrymmen
för kökspersonal samt förråd. En karta över det ca 500 m2 stora område som Kronoby Båt-
klubb önskar köpa finns som Bilaga 1/46 § av 9.10.2014. Kronoby Båtklubb anhåller också
om att få köpa parkeringsplatsen som finns bredvid Hästövägen samt att få överta kommu-
nens bastubyggnad som finns på båtklubbens mark.

Bakgrundsinformation i ärendet har behandlats grundligt i föregående paragraf.
Kvadratmeterpriset är 2,80 euro/ m2. Ab Hästöskata Oy, som nu arrenderar det område som
båtklubben vill köpa, har godkänt att kommunen säljer denna del åt båtklubben. I föregående
§ 178 godkände kommunstyrelsen att ett markområde undantages från försäljningen av hela
lägenheten Hästöskata RNr 23:54 åt Ab Hästöskata Oy.

Kommunens bastubyggnad är 23m2 och byggd år 1972. Den är vedeldad och i godtagbart
skick. Den har inte underhållits av kommunen på långa tider. Arrendeavtalet med båtklubben
gällande bastun utgår år 2023. Kommunen har ingen anvädning av bastun längre och en
större renovering borde ske inom några år.
Parkeringsplatsen säljs till Ab Hästöskata Oy mot att bolaget bygger en ny allmän parker-
ingsplats söder om Hästövägen på det område som kommunen föreslås köpa.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår
att Kronoby kommun säljer ett ca 500m2 stort outbrutet område av lägenheten

Hästöskata RNr 23:54 i Hopsala by åt Kronoby Båtklubb, för ett pris av 1 400
euro. Området är tilläggsmark runt paviljongen och framgår enligt bifogad Bila-
ga 1/46 § av 9.10.2014. Kronoby Båtklubb står för utstyckningskostnaderna av
området.

att Kronoby kommun överlåter bastubyggnaden på Kronoby båtklubb genom den-
na paragraf,

att ett arrendekontrakt uppgöres mellan kommunen och båtklubben där båtklubben
arrenderar området under uthusen för en period av 35 år. Arrendeavgiften blir
20 euro/år.

att parkeringsplatsen inte säljs åt båtklubben, eftersom kommunen föreslås köpa
ett nytt område för en allmän parkeringsplats.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enligt t.f. kommundirektörens förslag.
_______________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________

Jesper Lindvall anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i fullmäktige.
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Dnr: KST 103/2014

47 §. FASTIGHETER Köp av markområde för parkering vid Hästöskatan

Kst 30.6.2014 § 180:
Planeraren:

Ab Hästöskata Oy har gjort förhandlingar om att köpa ett markområde på ca 3000 m2 söder
om Hästövägen för att där anlägga en parkeringsplats samt en infiltreringsanläggning.
Kommunen har sålt den nuvarande parkeringen åt bolaget med det villkoret att det skall byg-
ga en likadan stor parkering på denna plats förrän äganderätten till lägenheten Hästöskata
RNr 23:54 kan övergå.
Kommunen borde äga denna nya parkeringsplats för att säkerställa den allmänna parkering-
en för Hästöskataområdet.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår
att Kronoby kommun köper ett ca 3000 m2 stort outbrutet område av lägenheten

Sexmans 2 RNr 23:160 i Hopsala by av Birgitta Långbacka för ett pris av
3 900 euro. Området framgår av Bilaga 1/47 § av 9.10.2014.

att Ab Hästöskata Oy beviljas rätt att anlägga en ca 200m2 stor infiltreringsanlägg
ning i västra ändan av detta område och bör för detta erlägga ett årligt arrende
på 20 euro till kommunen.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med t.f. kommundirektörens förslag.
________________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
_______________________

Jesper Lindvall anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i fullmäktige.
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Dnr: KST 126/2014

48 §. BUDGET Revisionsnämndens utlåtande; behandling av överskridande av budgetme-
del via värdkommun

Revisionsnämnden 9.9.2014 § 31:

En viss oklarhet råder hur social- och hälsoverksamhetens reserverade budgetmedels
överskridningar skall behandlas i kommunen när det gäller värdkommunens verksamhet.
Revisorn ger ett utlåtande om tillvägagångsätt.

FÖRSLAG:

Revisionsnämnden tar del av revisorns utlåtande och delger kommunfullmäktige.

BESLUT:

Revisorns utlåtande antecknades för kännedom.
Revisionsnämnden avger följande svar till fullmäktige: Kronoby kommun finansierar social-
och hälsovården för sina invånare genom betalningsandelar till Karleby stad på basen av
användningen. I kommunens budget finns ett skilt anslag för betalningen av dessa. Om
kommunstyrelsen bedömer att anslaget för betalningsandelarna är otillräckligt skall den en-
ligt kommunens förvaltningsstadga senast inom oktober månad förelägga fullmäktige ett för-
slag till budgetändring. I undantagsfall kan budgetändringar behandlas efter 31.10 men före
utgången av budgetåret 31.12.
_________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt anteckna revisorns utlåtande för kännedom.
________________________
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Dnr: KST 192/2013

49 §. MOTION Peter Albäck m.fl.:s motion om ändring av artesanutbildningen i Terjärv

Kst 30.6.2014 § 187:
T.F. kommundir:

Peter Albäck m.fl. lämnade på kommunfullmäktiges möte 14.11.2013, 95 § in följande mo-
tion:
"Undertecknade motionsställare ber kommunstyrelsen utreda för fullmäktige hur Optimas samkommu-
ner samt Keskipohjanmaan koulutusyhtymäs samkommuner ställer sig till att den nedläggningshotade
Artesanutbildningen i Terjärv skulle omändras till en tvåspråkig / alternativt till en internationell utbild-
ningslinje för artesaner och där Optima tillsammans med KPEDU skulle fungera som upprätthållare av
undervisningen i de befintliga anläggningarna i Kronoby. Även folkhögskolan i Kronoby och Team
Nord kunde aktivt delta i den nya utbildningen. Kronoby 14.11.2013"

Under KST 288 § 18.11.2013 beslöt kommunstyrelsen att överföra motionen till centralkans-
liet för beredning.

Kommundirektören sände 9.12.2013 en begäran om utlåtande till rektorn för Optima. Utlå-
tandet erhölls 12.6.2014. I detta meddelade Optimas samkommunstyrelse att Optima under
rådande ekonomiska förutsättningar inte har några förutsättningar att gå in för det föreslagna
arrangemanget, vare sig tillsammans med andra eller i egen regi.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige antecknar Optimas utlåtande som svar på motionen och
att kommunfullmäktige därmed betraktar motionen som slutbehandlad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
______________________

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
________________________
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Dnr: KST 112/2014

50 §. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Ministeriets anhållan om utlåtande; utkast till
regeringens förslag om ordnandet av social- och hälsovården

Kst 29.9.2014 § 226:
Kommundirektören:

Regeringens proposition med till förslag till lag om ordnande av social- och hälsovården
har tillställts kommunerna med begäran om utlåtande. Inlämningstiden för utlåtandena utgår
14.10.2014.

Pga. av reformens omfattning och betydelse för vårdsektorns utveckling och kommunernas
ställning i framtiden kan utlåtandet i sin helhet behandlas på fullmäktigenivå även om enligt
begäran om utlåtande kommunfullmäktige särskilt bör ta ställning till frågorna om vårdområ-
destillhörighet i frågorna 38 och 39.
Kommunernas utlåtande sker genom att ifylla en elektronisk svarsblankett. Svarsblanketten
innehåller 47 frågor och alla frågor kan besvaras med utnyttjande av de tre svarsalternativ
som erbjuds och dessutom kan utnyttjas möjligheten att kommentera de paragrafer som
berörs i respektive fråga.

Kronoby kommun ger sitt utlåtande i form av att besvara frågorna och kommenterar lagför-
slaget enligt Bilaga 1/50 § av 9.10.2014 . Utlåtandet bygger på motiveringarna till propositio-
nen och själva förslaget till lagtexten som uppgår till c. 100 sidor och finns tillgänglig hos be-
redningen. Ministeriets sammandrag över de viktigaste dragen i reformen och reformens
viktigaste mål framgår av Bilaga 2/50 § av 9.10.2014.

Kronoby kommun konstaterar att behovet av en reform av vårdsektorn är nödvändig och att
det väsentliga är att man kan genomföra den integration av specialiserad sjukvård i vårdsek-
torn och uppnå ett system med en upprätthållare som länge eftersträvats. Med erfarenhet av
en pågående vårdreform sedan år 2006 ( den sk. KSSR processen) kan kommunerna kon-
statera att den processen krävde en lång tid av förändringsarbete och att den tiden också
borde ha utnyttjats till att integrera specialsjukvården närmare med det övriga vårdarbetet.

Det nu framförda förslaget, som tillkommit i en parlamentarisk överenskommelse, bygger inte
på analyser av utförda vårdprocesser, gedigen beredning, ekonomiska prognoser, analyser
av konsekvenser och beaktar inte heller i tillräcklig utsträckning kommunallagens bestäm-
melser. Grundlagsenliga problem betyder att den antagligen inte kan genomföras utan
mycket omfattande revideringar och preciseringar.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att Kronoby kommun avger sitt utlåtande till regeringens proposition i form

av det bifogade elektroniska svarsformuläret och framför i p. 47 som en
sammanfattning att reformen enligt kommunens uppfattning ;
- inte är förenlig med principerna om kommunal självstyrelse,
- inte i tillräcklig utsträckning beaktar parallella reformer (kommunallagen,

statsandelsreformen, och finansieringen av social- och hälsovården)
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- inte i beredningen beaktar arbetsfördelningen och samarbetsförutsättning
arna olika kommuner emellan genom att skapa fem samkommuner som
inte geografiskt, demografiskt och demokratiskt kan anses ha möjligheter
att tillgodose vårdbehovet på ett rationellt och kontrollerbart sätt varken
lokalt eller regionalt utan att allvarligt inskränka på medborgarinflytandet i
vårdpolitiken.

- inte är ägnad att klarlägga situationen mellan landets kommuner då de in-
delas i de som har produktionsansvar och de som inte har

- inte skapar en klar rollfördelning mellan statsmaktens styrning och kontroll
av vårdsektorn och att reformen framför allt skapar en situation där stats-
maktens inflytande stärks i alltför stor utsträckning på kommunernas be-
kostnad.

Sixten Dalvik föreslog att svaret på fråga 38 i det elektroniska frågeformuläret angående hu-
ruvida kommunen kommer att höra till ett lämpligt social- och hälsovårdsområde eller inte,
ifall dessa bildas av de kommuner som hör till de nuvarande specialupptagningsområdena,
bör vara "ja". Förslaget understöddes av Elisabeth Hagström, Bertel Riippa, Seppo Filppula
och Mikaela Dahlbacka. Företogs omröstning. De som röstar på kommundirektörens förslag
röstar "ja" och de som röstar på Dalviks förslag röstar "nej". Rösterna föll 2 "ja"-röster (Skull-
backa och Byggmästar) och 7 "nej"-röster (Dalvik, Dahlbacka, Filppula, Hagström, Hongell,
Riippa och Sandström). Nej-rösterna vann. Det innebär att svaret på fråga 38 besvaras med
ett "ja".

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning föreslå för kommunfullmäktige
att utlåtandet till ministeriet besvaras enligt kommundirektörens förslag, Bilaga 1/50 § av

9.10.2014, förutom under fråga 38 där svaret ändras till "ja" istället för "tar inte
ställning"

______________________

Bengt-Johan Skullbacka föreslog att fråga 38 inte skall besvaras med varken ja eller nej.
Förslaget understöddes av Liane Byggmästar och Jesper Lindvall.

Kommunstyrelsens förslag understöddes av Tapani Myllymäki, Carl-Johan Enroth, Seppo
Filppula och Göran Strandvall.

Ordförande konstaterade att ett understött motförslag ställts och att omröstning bör verkstäl-
las. Han föreslog att den sker med namnupprop så att den som röstar på kommunstyrelsens
förslag röstar "ja" och den som röstar på Skullbackas förslag röstar "nej", vilket godkändes.

Företogs omröstning. Av röstningspropositionen, Bilaga 3/50 § av 9.10.2014 framgår att det
avgavs 21 ja-röster och 6 nej-röster. Ja-rösterna vann. Det innebär att svaret på fråga 38
besvaras med ett ja och kommunfullmäktige besluter enligt styrelsens förslag.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att enligt kommunstyrelsens förslag, vil-
ket framgår av Bilaga 1/50 § av 9.10.2014, sända in utlåtandet till social- och hälso-
vårdsministeriet.
________________________
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Dnr: KST 119/2014

51 §. KRONOBY ELVERK Bolagisering av Kronoby Elverk

Kst 29.9.2014 § § 228:
Kst. 15.9.2014 § 208:
Kommunsekreteraren:

Affärsverket Kronoby Elverk ska upphöra och affärsverksamheten övergå till ett av Kronoby
kommun 100 % ägt aktiebolag senast 31.12.2014.

Direktionens för Affärsverket Kronoby Elverk förslag till kommunstyrelsen i Kronoby är att
affärsverksamheten överförs senast 31.12.2014 till ett av kommunen 100 % ägt aktiebolag
och att kommunen grundar ett nytt aktiebolag, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn Sähkölaitos
Oy, dit affärsverksamheten överförs. Slutligen föreslår direktionen att kommunstyrelsen be-
sluter lägga ner affärsverket Kronoby Elverk 31.12.2014, när affärsverksamheten överförts till
det nya aktiebolaget.

Riksdagen har den 18 juni 2013 godkänt regeringens proposition RP 32/2013 till riksdagen
med förslag om ändring av kommunallagen. Verksamheten som bedrivs ska ha en över-
gångsperiod fram till utgången av 2014. Enligt propositionen är Kronoby Elverk ett av de
kommunala affärsverk som berörs.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige
att kommunen grundar ett nytt aktiebolag, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn Sähkö-

laitos Oy,
att affärsverksamheten vid Kronoby Elverk överförs 31.12.2014 till ett av kommu-

nen 100% ägt aktiebolag och
att kommunen lägger ner affärsverket Kronoby Elverk 31.12.2014.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________

Kst. 29.9.2014

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter även att föreslå för kommunfullmäktige
att nuvarande direktion väljs till interimistisk styrelse för bolaget tills bolagsstäm-

man har hållits 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_____________________
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BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt

att kommunen grundar ett nytt aktiebolag, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn
Sähkölaitos Oy,

att affärsverksamheten vid Kronoby Elverk överförs 31.12.2014 till ett av
kommunen 100% ägt aktiebolag,

att kommunen lägger ner affärsverket Kronoby Elverk 31.12.2014 och
att nuvarande direktion väljs till interimistisk styrelse för bolaget tills bolags-

stämman har hållits 2015.
________________________
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52 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

1) Innan sammanträdet inleddes uppvaktades ledamot Leena Furubacka med anledning av
att hon fyllt femtio år under året som gått.

2) Socialdemokratiska gruppen inlämnade en motion angående revidering av det utbild-
ningspolitiska programmet, Bilaga 1/52 § av 9.10.2014

3) Elisabeth Hagström m.fl. inlämnade en motion angående reservering av budgetmedel för
inköp av tomtmark, Bilaga 2/52 § av 9.10.2014.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade delgivningsärendena för kännedom samt överförde
motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_____________________
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53 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga ärenden antecknades.
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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: 43-44, 48-49, 52-53

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: 45-47, 50-51 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
9.10.2014

Sida
5/94

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

13.10.2014

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.


