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Paragrafer: 36-45 §.

Underskrifter: Ordförande:

Hans-Erik Lindgren

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 17 juni 2016

Peter Albäck Inger Backman

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 20 juni 2016

Inger Bjon, förvaltningschef
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KALLELSESIDA
Utfärdat

8.6.2016

Sida

5/68

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 20 juni 2016
Kommungården

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Torsdagen den 16 juni 2016, kl. 19:00
Aftonskola med Kommunförbundets jurist Ida Sulin hålls kl 17:00-
19:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

36 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
37 §. PROTOKOLLJUSTERARE
38 §. BOKSLUT 2015 Information om bokslutet
39 §. BOKSLUT 2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse
40 §. BOKSLUT 2015 Revisionsberättelsen, godkännande av bokslut samt

beviljande av ansvarsfrihet
41 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Godkänna ramar
42 §. MARKOMRÅDEN Försäljning av tomtmark vid Boholmsvägen till SamHile Oy
43 §. FASTIGHETER Försäljning av Terjärv gamla läkargård
44 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
45 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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36 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 8 juni 2016. Kal-
lelsen 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 8.6 -
16.6.2016 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi.
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 9 juni 2016.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligen sammankallat och kommunfullmäktige
beslutfört.
__________________
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37 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 17 juni 2016, kl 15:00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg Peter Albäck och Inger Backman att tillsammans justera
protokollet fredagen den 17 juni kl. 15:00.
__________________
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Dnr: KST 42/2016

38 §. BOKSLUT 2015 Information om bokslutet

Kst 21.3.2016 § 57
Ekonomichefen:

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Enligt bestämmelserna i kommunallagens 68 § skall
kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad efter
räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt, efter revisionen, förelägga
bokslutet för fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finan-
sieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

I kommunallagens 8 kapitel 68 a stadgas om när en kommun är skyldig att upprätta ett fullständigt
koncernbokslut, som förutom koncernbalansräkningen även omfattar en koncernresultaträkning och
en finansieringsanalys för koncernen jämte noter. Kommunens bokslut undertecknas av ledamöterna i
kommunstyrelsen och av kommundirektören.

Kommunens bokslut för 2015 visar ett underskott på 369 541,14 €. Kommunens budgeterade resultat
uppgick till – 941 436 €. Statsandelarna inflöt 3 662 € mera än budgeterat, och skatteinkomsterna 527
370 € över budget. I kommunens balans per 31.12.2015 uppgår det totala ackumulerade överskottet
till 5 776 924 € eller 870 € per invånare. Årsskiftet innan uppgick det ackumulerade överskottet till 882
€ per invånare. Vid slutet av år 2015 uppgick lånestocken i kommunen till 3 047 € per invånare mot 2
771 € per invånare föregående årsskifte.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2015 med därtill hörande verksamhetsberättelse och
noter.
Kommunstyrelsens ledamöter och kommundirektören undertecknar bokslutet och överlämnar hand-
lingarna till revisor och revisionsnämnd samt till kommunfullmäktige, som tar del av bokslutshandling-
arna.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget samt önskar att till nästa styrelsemöte få förklaringar
till bildningsnämndens budgetöverskridningar, bland annat inom dagvården och gymnasiet. Kommun-
styrelsen önskar också att sektorerna i bokslutet för 2016 uppger orsakerna till eventuella överskrid-
ningar.

_______

Kfge 16.6.2016:

Ekonomichefen presenterade en kort översikt av kommunens faktiska bokslutssiffror från
verksamheten 2015.

Kommunstyrelsens ordförande berättade om verksamheten bakom bokslutssiffrorna och
tackade både kommunens personal och social- och hälsovårdens personal för gott arbete.

Under diskussionen framförde gruppordförandena Bengt-Johan Skullbacka, Leena Furu-
backa, Peter Albäck och Göran Strandvall kort fullmäktigegruppernas syn på kommunens
verksamhet år 2015. Därtill framfördes tack till personalen, social- och hälsovårdspersonalen
i värdkommunen Karleby samt tredje sektorn i kommunen.
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Bokslutsboken genomgicks därefter sida för sida.

BESLUT:

Fullmäktige beslöt på förslag av Peter Albäck enhälligt att sända kommunstyrelsens
föredragningslistor elektroniskt till alla fullmäktigemedlemmar och gruppordföranden
samtidigt som de sänds till styrelsens medlemmar och presidierna.

Fullmäktige gav ekonomichefen i uppdrag att se över systemet med plus- och minus-
tecken i bokslutet så att det skulle bli mera lättöverskådligt.

Kommunfullmäktige beslöt anteckna informationen för kännedom.
_______________
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Dnr: KST 72/2016

39 §. BOKSLUT 2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse

Ekonomichefen:

Enligt § 71 i kommunallagen skall revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksam-
heten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.
I kommunallagens ovan nämnda paragraf stadgas även att ifall kommunens balansräkning
visar underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av
ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åt-
gärdsprogrammets tillräcklighet.

Revisionsnämnden har den 31 maj 2016, med stöd av bokslutshandlingarna inklusive verk-
samhetsberättelsen och revisionsberättelsen, avgett sin utvärderingsberättelse över hur må-
len för verksamheten och ekonomin uppnåtts. Den detaljerade utvärderingsberättelsen fogas
till paragrafen som Bilaga 1/39 § av 16.6.2016.

REVISIONSNÄMNDEN FÖRESLÅR:

att utvärderingsberättelsen för år 2015 överlämnas till kommunfullmäktige.
_________

Kfge 16.6.2016

Revisionsnämndens ordförande Stefan Högnabba presenterade utvärderingsberättelsen.

BESLUT:

Kommunfullmäktige tog del av revisionsnämndens utvärderingsberättelse och an-
tecknade den för kännedom.
________________
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Dnr: KST 73/2016

40 §. BOKSLUT 2015 Revisionsberättelsen, godkännande av bokslut samt bevil-
jande av ansvarsfrihet

Ekonomichefen:

Enligt § 71 i kommunallagen skall revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller gransk-
ningen
av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige ska fatta beslut om.
Revisor, OFGR Anders Lidman, BDO Audiator Ab förordar i sin revisionsberättelse, daterad
den 31 maj 2016, att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfri-
het
för den granskade räkenskapsperioden 1.1-31.12.2015.

Revisionsnämnden har den 31 maj 2016 tagit del av revisionsberättelsen som revisorn gett
för den aktuella räkenskapsperioden. Fullmäktige tar del av revisionsberättelsen, som ingår i
bokslutshandlingarna.

REVISIONSNÄMNDEN FÖRESLÅR:

att kommunfullmäktige godkänner bokslutet för år 2015 och
att kommunfullmäktige beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räken-

skapsåret 2015.
___________

Kfge 16.6.2016

Revisionsnämndens ordförande läste upp revisionsberättelsen skriven av revisor Anders
Lidman.

BESLUT:

Kommunfullmäktige tog del av revisionsberättelsen, godkände enhälligt bokslutet,
Bilaga 1/40 § av 16.6.2016, och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.
_______________
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Dnr: KST 74/2016

41 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Godkänna ramar

Ekonomichefen:

För resultaträkningen och driftsbudgeten har utarbetats förslag till ramar för år 2017. Vid uppgörandet
av förslaget har bokslutet för 2015, kommunens ekonomiplan, innevarande års dispositionsplan samt
kommunförbundets prognoser använts. Kommunens totala skatteinkomster ökade från år 2014 till
2015 med 6,4 %, av vilka kommunalskatten ökade med 4,9 %. Skatterna i ramförslaget grundar sig på
kommunförbundets skatteprognos för Kronoby per maj 2016. Ramförslaget bygger på kommunens
nuvarande skatteprocent 20,75 %. Statsandelarna baserar sig på Kommunförbundets kommunvisa
beräkningar. Följande prognos för statsandelarna 2017 ges i juni.
I ramförslaget för resultaträkningen uppgår verksamhetsbidraget till -37 750 000 €, årsbidraget till
1 121 405 € och räkenskapsårets resultat till -228 595 €.
I förslaget till ramar för driften finns ett nettobelopp om 37 750 000 € att fördela mellan sektorerna.
Vid jämförelse med nettoutgifterna i dispositionsplanen för 2016 är det belopp som delats i ramförsla-
get oförändrat.
För driftens planeår 2018-2019 har som tidigare inga speciella ramar utarbetats. Som beräkningsdi-
rektiv till nämnderna är förslaget att nettobeloppet för driften minskar. Kommunstyrelsen tillsatte
4.4.2016 § 76 en kommitté för balansering av kommunens ekonomi och dess föreslagna sparåtgärder,
vilka har beaktats i de föreslagna budgetramarna och ekonomiplanen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att till grund för beräkning av anslag i driftshushållningen och resultaträkningen används

beloppen enligt förslagen till riktgivande ramar 2017 varav driftsnettot på samma nivå
som i dispositionsplanen 2016,

att under driftshushållningens ekonomiplaneår 2018-2019 minskar nettobeloppet i enlighet
med ekonomikommitténs sparförslag.

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

___________________
Kfge 16.6.2016

Styrelseordföranden inledde föredragningen och därefter föredrog t.f. kommundirektören
ärendet i korthet. Ekonomichefen gav ytterligare underlag för godkännande av ramar för åren
2017-2019. Inledningen följdes av diskussion:

Peter Albäck föreslår att man stryker punkterna "att kommunbyrån i Terjärv stänger" och att
"byggnadsinspektionen flyttas till kommungården". Inget understöd erhölls, så förslaget förföll
därmed.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt omfatta kommunstyrelsens förslag.
De av fullmäktige godkända ramarna bifogas protokollet som Bilaga 1/41 § av
16.6.2016.
__________________
Peter Albäck lämnade muntligt in avvikande åsikt till protokollet.
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Dnr: KST 77/2016

42 §. MARKOMRÅDEN Försäljning av tomtmark vid Boholmsvägen till SamHile Oy

Planläggaren:
SamHile Oy, genom Sami Plusisaari, anhåller om att få köpa tilläggstomtmark till sitt markområde
bredvid Boholmsvägen. Bolaget köpte våren 2014 av kommunen ett 1,75 ha stort markområde, där
det har byggt en fryslagerhall för minkskinn. Bolaget har nu också köpt av en privat markägare ca 1,4
ha tilläggsmark bakom fryslagret och önskar nu även köpa in den tomtdel som kommunen har kvar på
området. Tilläggsområdets areal är ca 7 500 m

2
. Kommunaltekniken är färdigt utbyggd till området,

förutom avlopp. Ingen plan finns för området. Bolaget bör stycka tilläggsområdet till sin ägandes fas-
tighet. Tomtpriset föreslås vara samma som vid förra köpet, 1,20€/ m

2
.

.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att ett ca 7 500 m

2
stort outbrutet område av fastigheten Haratrådi RNr 33:14, fastighetsbe-

teckning: 288-405-33-14 säljs, åt bolaget SamHile Oy för ett pris av 9 000 euro + 2904€
för skogsbeståndets värde.
Köparen bör stycka tilläggsområdet till sin ägandes fastighet, SamHile RNr 33:17.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.

___________________

Kfge 16.6.2016

T.f. kommundirektören gav nytillkommen information om lagstiftning och möjligheterna att
utarrendera området för en kortare eller längre tid.

Carl-Johan Enroth föreslog remittering av ärendet för vidare utredning. Samtliga fullmäktige-
ledamöter understödde.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att remittera ärendet för vidare utredning.
_______________
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Dnr: KST 78/2016

43 §. FASTIGHETER Försäljning av Terjärv gamla läkargård

Planläggaren:

Tekniska avdelningen har erbjudit Terjärv läkargårds fastighet till försäljning via Nymans fas-
tighetsbyrå sedan sommaren 2015. Området och byggnaderna framgår av Bilaga 1/43 § av
16.6.2016.

På fastigheten finns en gammal läkargård från år 1959, vilken renoverats och tillbyggts. Där
finns nu tre lägenheter med en byggnadsyta på 200 m2. På gårdsplanen finns en gammal
bastubyggnad, som föreslås bli skyddad i detaljplanen. Tomtens areal är 2525 m2 och den
har gemensam infart med granntomten.

De tidigare inkomna anbuden har varit låga, men György och Balazs Kelemen har nu erbjudit
96 154 euro för fastigheten. De har planer på att renovera byggnaderna under år 2017 och
2019.

I kommunens strategi finns omnämnt att fastigheter bör säljas om de inte längre används i
den kommunala verksamheten.

TF. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att fastighet Läkargården RNr 11:60, fastighetsbeteckning: 288-412-11-60, jämte

radhusbyggnad med anslutningar samt bastubyggnad säljs till György och Ba-
lazs Kelemen för ett pris av 96 154 €.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.
___________________

Kfge 16.6.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______________
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44 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Före sammanträdet höll Kommunförbundets jurist Ida Sulin en aftonskola angående bl.a.
nya kommunallagen

b) Kommunförbundets svenska grupp besöker kommunen 17.6.2016.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade ärendena för kännedom.
_______________
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45 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga brådskande ärenden förelåg.
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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: 36-39, 44 och 45

Enligt 5 § 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
Besvär kan även inlämnas elektroniskt PB 204, Korsholmsesplanaden 43

65101 VASA
Fax: 02956 42 760
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvärstid
Kommunalbesvär, paragrafer: 40-43 30 dagar

Besvärstiden räknas från delfåendet av beslutet. Protokollet är framlagt till påseende
20.6.2016.
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

- ändringssökandens namn, yrke och boningsort och postadress
- 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

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.

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.


