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Ersättare:

Hansén, Nina för Dahlvik
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Furubacka, Marina för Dahlbacka
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Norrkniivilä, Jan-Erik för Långbacka
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Bjon, Inger förvaltningschef

Paragrafer: 18-28 §.

Underskrifter: Ordförande:

Hans-Erik Lindgren

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 22 april 2016

Jan-Erik Norrkniivilä Tapani Myllymäki

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 25 april 2016

Inger Bjon, förvaltningschef
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KALLELSESIDA
Utfärdat

13.4.2016
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 25 april 2016
Kommungården

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Torsdag den 21 april 2016, kl. 19:00
Aftonskola: Direktör Rabbe Ede informerar om Optima samkommuns verk-
samhet kl 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

18 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
19 §. PROTOKOLLJUSTERARE
20 §. KUNGÖRELSER Beslut om tillkännagivanden
21 §. BORGEN KVT-Vesihuolto OY; Ansökan om kommunal borgen
22 §. FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av kvotflyktingar 2016
23 §. FONDER Ändring av stadgar för Kronoby kommuns allmännyttiga fond
24 §. KOMMITTÈER Arbetsgrupp för att få kommunens ekonomi i balans
25 §. MOTION Peter Albäck m.fl. motion om att låta utreda försäljningsvärdet på Ab

Kronoby Elverk Oy
26 §. MOTIONER Peter Albäck m.fl.:s motion; regler för bidrag till företag och föreningar

och återtagande av beslut 20.2.2014 § 3 i fullmäktige
27 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
28 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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18 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 13 april 2016.
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 13.4 -
21.4.2016 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi.
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 14 april 2016.

BESLUT:

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

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras av båda
protokolljusterarna tillsammans fredagen den 22 april 2016 kl. 15:00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige utsåg Jan-Erik Norrkniivilä och Tapani Myllymäki att justera pro-
tokollet fredagen den 22 april 2016 kl 15:00.
_________________
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Dnr: KST 31/2016

20 §. KUNGÖRELSER Beslut om tillkännagivanden

Förvaltningschefen:
Enligt Kommunallagen 108 § skall kommunala tillkännagivanden göras kända genom att de offentlig-
görs i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna, samt vid behov
på något annat sätt som kommunen har fattat beslut om.

I Kronoby har kungörelser publicerats på kommunens webbplats sedan år 2003.

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk. Den mest lästa
svenskspråkiga dagstidningen är Österbottens Tidning och den mest lästa finskspråkiga dagstidning-
en är Keskipohjanmaa.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige besluter att kommunala tillkännagivanden skall publi-

ceras på kommunens webbplats
att kommunfullmäktige besluter att kommunala tillkännagivanden dessutom

kan publiceras i Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa och
att kommunfullmäktige besluter att kommunala tillkännagivanden tillsvidare

sätts upp även på anslagstavlan.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.

_______

Kfge 21.4.2016

Elisabeth Hagström föreslår tillkännagivanden även via Nya ÖB. Peter Albäck understöder
förslaget.

Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns två förslag och att om-
röstning bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop så att den som stöder
styrelsens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms förslag röstar ”nej”. Omröst-
ningspropositionen godkändes och bifogas protokollet som Bilaga 1/20 § av 21.4.2016. Av
denna framgår att det avgavs 16 ja-röster och 11 nej-röster och att kommunstyrelsens för-
slag segrade.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning i enlighet med kommunstyrelsens för-
slag.
_______________
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Dnr: KST 48/2016

21 §. BORGEN KVT-Vesihuolto OY; Ansökan om kommunal borgen

T.f. kommundirektören:
KVT-Vesihuolto Oy, som har hand om avloppsreningen i Terjärv, Kaustby och Vetil, planerar att sane-
ra och förstora sitt reningsverk i Kaustby till följd av strängare bestämmelser om rening. Pöyry Oy har
anlitats för planering av projektet och entreprenaden beräknas starta i september 2016 och färdigstäl-
las under hösten år 2017. Materialet finns tillgängligt vid mötet och skickas elektroniskt till styrelsens
medlemmar. Bolaget ansöker om kommunal borgen för projektet, Bilaga 1/21 § av 21.4.2016.

KVT-Vesihuolto Oy ägs av Kaustby kommun (48%), Vetil kommun (28%) och Ab Terjärv Vatten och
Avlopp (24%). Kronoby kommun äger 92,5 % av aktierna i Ab Terjärv Vatten och Avlopp.

Bolaget har på basen av offerter beslutat välja Kommunfinans Abp till finansiär för projektet och det
sammanlagda lånebeloppet är 4 500 000 euro. Bolaget anhåller om kommunal borgen för lånet. Bor-
gensansvaret fördelas mellan kommunerna i förhållandet till ägarandelen i bolaget. KVT-Vesihuolto
anhåller om en borgensförbindelse på 2 160 000 euro av Kaustby kommun (48%), 1 260 000 euro av
Vetil kommun (28%) och 1 080 000 euro av Kronoby kommun (24%).

Lånet upptas enligt följande:
o Lånebelopp 4 500 000 €
o Lånetid 25 år
o Amorteringar Halvårsvis. Ett friår
o Ränta 5 års referensränta,

ränteindikation 0,83%-enheter inklusive

Som motsäkerhet för borgensförbindelsen erbjuder KVT-Vesihuolto Oy en inteckning i fastighet Puh-
distamo 236-401-13-88 i förhållande till ägarandelen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår

att kommunfullmäktige beviljar KVT-Vesihuolto Ab borgen i förhållande till ägarandelen i
bolaget så att Kronobys andel av borgensförbindelsen uppgår till 1 080 000 € (24%).
Lånet i sin helhet uppgår till 4 500 000 € och upptas i Kommunfinans Abp enligt ovan
nämnda villkor. Som motsäkerhet godkänns en inteckning i förhållande till ägarandelen
i fastighet Puhdistamo 236-401-13-88.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________

Kfge 21.4.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget.
______________
Hans Sandström anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i salen vid behandlingen av
denna paragraf.
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Dnr: KST 33/2016

22 §. FLYKTINGMOTTAGANDE Mottagande av kvotflyktingar 2016

Förvaltningschefen:
På NTM-centralens förfrågan beslöt kommunstyrelsen vid sitt möte 30.11.2015 att ställa sig positiv till
mottagning av ytterligare 2-3 kvotflyktingfamiljer/år förutom dem som planerats in inom ramen för mot-
tagning av kvotflyktingar i nejden. Det sades ingenting om vilket år ramen utvidgas. Enligt flyktingko-
ordinator Eva-Maria Emet torde det utökade antalet kvotflyktingar anlända först år 2017.

Bostadssituationen i kommunen är inte omöjlig men kräver planering och framförhållning. Därför bör
det årliga beslutet i kommunfullmäktige tas snarast möjligt.

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden rekommenderade i augusti 2009 nejdens kom-
muner att i samarbete ta emot 50-60 kvotflyktingar årligen och uppfylla sin andel av det nationella
beslutet om sammanlagt ca 1 000 kvotflyktingar per år.
Samarbetet inom flyktingmottagningen har förlöpt väl och genom beslut i fullmäktige har Kronoby
kommun tagit emot fyra grupper kvotflyktingar, hösten 2010: 10 burmeser, sommaren 2011: 15 afgha-
ner och hösten 2013: en familj på 6 personer från Syrien. Hösten 2015 anlände därtill 3 familjer bestå-
ende av 15 personer från Syrien.

I flyktingbudgeten för år 2016 har från och med hösten medräknats 3 nya familjer bestående av sex
vuxna, tre barn över sju år och tre barn under 7 år. Hur många som sist och slutligen kommer till Kro-
noby återstår att se, när integrationsenheten har fördelat de 50 kvotflyktingar som anländer till nejden i
år. År 2017 kan antalet vara det dubbla.

Som målsättning under rubriken flyktingmottagning i kommunens budget för 2016 sägs, att Kronoby
under året ska ta emot ytterligare 2-3 i första hand kvotflyktingfamiljer. Medel för detta har också re-
serverats i budgeten.

Vid sitt möte den 30.11.2015, 253 §, beslöt kommunstyrelsen att ställa sig positiv till mottagning av
ytterligare 2-3 kvotflyktingfamiljer förutom dem som redan planerats in inom ramen för mottagning av
kvotflyktingar i nejden.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Kronoby kommun tar emot 10-15 kvotflyktingar under år 2016 enligt det samarbetsavtal

som ingåtts i regionen. Placeringen beror på var lämpliga bostäder kan frigöras, när det
blir klart att flyktingarna är på kommande.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

___________________

Kfge 21.4.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter diskussion att omfatta styrelsens förslag.
_______________
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Dnr: KST 24/2016

23 §. FONDER Ändring av stadgar för Kronoby kommuns allmännyttiga fond

Ekonomichefen:
Kronoby kommuns allmännyttiga fond bildades genom en sammanslagning av samtliga donationer i
f.d. Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner 29.9.1976. Eftersom stadgarna till vissa delar är föråld-
rade föreslås att följande ersätter de gamla stadgarna:

1 §
Fonden har bildats genom sammanslagning av samtliga donationer i f.d. Kronoby, Nedervetil och Ter-
järv kommuner 29.9.1976. Per 31.12.2015 uppgår fondens kapital till 32 335,70 euro.

2 §
Fondens kapital kan ökas genom donationer eller genom att en del av fondens avkastning läggs till
kapitalet.

3 §
Fondens medel bör placeras så att dess realvärde bevaras ävensom så att avkastningen blir så stor
som möjligt.
Fondens medel kan ingå i kommunens betalningsrörelse, varvid kommunen gottskriver fonden en
ränta, som med 2 % överstiger den ränta som kommunen erlägger för långfristiga lån, eller placeras
på högränteavkastande eller indexskyddade konton på bank, eller placeras i aktier, obligationer eller
andra värdepapper.

4 §
Fondens årliga avkastning utnyttjas på följande ändamål:
Fördelas till stipendier på 50,00 euro för ungdomar i åldern 16-18 år, som har per 31.1 Kronoby som
sin hemkommun och som studerar på andra stadiet eller på Folkhögskola.

5 §
Fondens förvaltning redovisas årligen. Kommunstyrelsen fastställer årligen fördelningen av minst 75
% av fondens avkastning. Beslut bör göras före utgången av januari månad. Ifall någon del av avkast-
ningen inte kan fördelas enligt föregående paragraf nämnda princip läggs denna del av fondens av-
kastning på kapitalet.

6 §
Utbetalning av stipendier sker efter sista ansökningsdag.

7 §
Fondens bokföring ingår i kommunens centralbokföring.

8 §
Ändring av denna fonds stadgar skall göras av kommunfullmäktige på sådant sätt som kommunalla-
gen stadgar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns allmännyttiga

fond.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns allmännyttiga

fond.
___________________

Kfge 10.3.2016

Jan-Erik Hästö föreslog återremittering av ärendet, vilket understöddes av Carl-Johan Enroth.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet.

____________________

Kst 4.4.2016

Ekonomichefen:

Kronoby kommuns allmännyttiga fond bildades genom en sammanslagning av samtliga do-
nationer i f.d. Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner 29.9.1976. Eftersom stadgarna till
vissa delar är föråldrade föreslås att följande ersätter de gamla stadgarna:

1 §

Fonden har bildats genom sammanslagning av samtliga donationer i f.d. Kronoby, Nedervetil
och Terjärv kommuner 29.9.1976. Per 31.12.2015 uppgår fondens kapital till 32 335,70 euro.

2 §

Fondens kapital kan ökas genom donationer eller genom att en del av fondens avkastning
läggs till kapitalet.

3 §

Fondens medel bör placeras så att dess realvärde bevaras ävensom så att avkastningen blir
så stor som möjligt.
Fondens medel kan ingå i kommunens betalningsrörelse, varvid kommunen gottskriver fon-
den en ränta, som med 2 % överstiger den ränta som kommunen erlägger för långfristiga
lån, eller placeras på högränteavkastande eller indexskyddade konton på bank, eller place-
ras i aktier, obligationer eller andra värdepapper.

4 §

Fondens årliga avkastning utnyttjas på följande ändamål:

Fördelas till stipendier på 50,00 euro för ungdomar i åldern 16-18 år, som har per 31.1 Kro-
noby som sin hemkommun och som studerar på andra stadiet eller på Folkhögskola. Ifall
ansökningarnas totala belopp överstiger den utdelningsbara avkastningen sker utdelningen
genom lottdragning, varvid de ungdomar som tidigare erhållit stipendium inte beaktas ifråga-
varande år.
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5 §

Fondens förvaltning redovisas årligen. Kommunstyrelsen fastställer årligen fördelningen av
minst 75 % av fondens avkastning. Beslut bör göras före utgången av januari månad. Ifall
någon del av avkastningen inte kan fördelas enligt föregående paragraf nämnda princip
läggs denna del av fondens avkastning på kapitalet.

6 §

Utbetalning av stipendier sker efter sista ansökningsdag.

7 §

Fondens bokföring ingår i kommunens centralbokföring.

8 §

Ändring av denna fonds stadgar skall göras av kommunfullmäktige på sådant sätt som kom-
munallagen stadgar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns all-

männyttiga fond.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________

Kfge 21.4.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att omfatta styrelsens förslag.
_______________
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Dnr: KST 155/2015

24 §. KOMMITTÈER Arbetsgrupp för att få kommunens ekonomi i balans

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att i brådskande ordning tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är ge
förslag på hur kommunens ekonomi fås i balans. Arbetet inleds så snart som möjligt i januari 2016 och
målet är att i dispositionsplanen för år 2016 spara 0,72 % inom alla sektorer förutom social- och häl-
sovården. Arbetsgruppen tar ställning till centerns förslag till inkomsthöjningar och inbesparingar i
budgeten 2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att presentera åtgärdsför-
slag för att få kommunens ekonomi i balans budgetåret 2016.

Arbetsgruppen består av följande medlemmar:

Medlem Ersättare
Peter Albäck Tapani Myllymäki
Mikaela Dahlbacka Leena Furubacka
Bengt-Johan Skullbacka Sixten Dalvik
Stefan Högnabba Inger Backman
Helena Broända Susanne Hongell
Göran Strandvall Mats Stenbäck

Bengt-Johan Skullbacka fungerar som sammankallare för gruppen.
Gruppen har rätt att kalla in sakkunniga och tjänstmän vid behov.
____________________

Kst 4.4.2016

Arbetsgruppen för att få kommunens ekonomi i balans har avslutat sitt arbete och inlämnat en rapport
över detta, Bilaga 1/24 § av 21.4.2016.

Arbetsgruppen föreslår att kommunstyrelsens föreslår för kommunfullmäktige

att befattningen som bibliotekschef inte lediganslås under år 2016. Istället söks
interna lösningar för år 2016. Resurserna omfördelas och öppethållningstiderna reduceras och ändras, biblioteken stängs turvist,

att eventuella inkomster av en försäljning av bokbussen samt återbetalning av
statsstöd utreds. Bokbussens vara eller inte vara tas, när siffror finns,

att det inför budgeten år 2017 utreds vilken kostnaden skulle bli, ifall en utomstå-
ende budbil sköter transporten (bok-) istället för bokbussen,

att dagstidningarna prenumereras digitalt,

att utgifterna för anskaffningar av litteratur, dagstidningar och tidskrifter minskas
med 15%, ca 12 000€,

att tidsbundna timläraranställningar följer läsåret, d.v.s. lärarna anställs när läsåret
börjar,
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att biljettpriset för skolskjutsarna höjs från 1,50€ till 2 € från hösten 2016,

att nämnderna minskar antalet möten för att få ner mötesarvodena och

att kommunen säljer mindre enskilda skogsfastigheter.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner arbetsgruppens förslag enligt ovanstå-
ende att-satser samt antecknar att Centerns förslag till inkomsthöjningar och inbesparingar i budgeten
2016 är besvarade.

Susanne Hongell föreslår att att-satsen gällande att tidsbundna timläraranställningar följer läsåret,
dras bort från förslaget. Mikaela Dahlbacka och Karin Saarukka understöder förslaget. Företogs om-
röstning genom namnupprop. Den som röstar för arbetsgruppens förslag röstar "ja" och den som rös-
tar för Hongells förslag röstar "nej". Rösterna föll 2 för arbetsgruppens förslag (Skullbacka och Dalvik)
och 7 för Hongells förslag (Dahlbacka, Ollqvist, Hagström, Hongell, Svartsjö, Saarukka och Byggmäs-
tar). Hongells förslag vann.

BESLUT:

Kommunstyrelsen tog del av arbetsgruppens förslag och för nedanstående att-satser till fullmäktige för
beslut samt antecknade att Centerns förslag till inkomsthöjningar och inbesparingar i budgeten 2016
är besvarade.

att befattningen som bibliotekschef inte lediganslås under år 2016. Istället
söks interna lösningar för år 2016. Resurserna omfördelas och öppethåll-
ningstiderna reduceras och ändras, biblioteken stängs turvist,

att eventuella inkomster av en försäljning av bokbussen samt återbetalning
av statsstöd utreds. Bokbussens vara eller inte vara tas, när siffror finns,

att det inför budgeten år 2017 utreds vilken kostnaden skulle bli, ifall en utom-
stående budbil sköter transporten (bok-) istället för bokbussen,

att prenumeration av dagstidningar i digital form utreds i större utsträckning,

att utgifterna för anskaffningar av litteratur, dagstidningar och tidskrifter
minskas med 15%, ca 12 000€,

att biljettpriset för skolskjutsarna höjs från 1,50€ till 2 € från hösten 2016,

att nämnderna minskar antalet möten för att få ner mötesarvodena och

att kommunen säljer mindre enskilda skogsfastigheter.

___________________
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Kfge 21.4.2016

Under diskussionen föreslår Ossian Wassborr att fullmäktige angående turvisa öppethåll-
ningstider i första att-satsen godkänner denna men med tillägg om ett undantag för Nederve-
til bibliotek. Motiveringen är att biblioteket är en kommunal servicepunkt som inte kan hållas
stängd. Förslaget understöds av Elisabeth Hagström.

Bengt-Johan Skullbacka föreslår att fullmäktige godkänner arbetsgruppens förslag också
angående timlärarnas anställning. Stefan Högnabba understöder förslaget.

Harry Öst föreslår att fullmäktige behandlar en att-sats i taget. Karin Saarukka understöder.

Kommunfullmäktige för en lång diskussion i ärendet. Ordföranden konstaterar slutligen, att
eftersom så många understödda förslag framförts och det finns många att-satser i både ar-
betsgruppens och styrelsens förslag, försvårar detta beslutsfattandet. Han föreslår att kom-
munfullmäktige numrerar styrelsens förslag (att-satser) från ett (1) till åtta (8) och behandlar
dem ett i taget samt att arbetsgruppens att-sats gällande tidsbundna anställningar numreras
som nummer nio (9) och behandlas sist. Fullmäktige godkänner förfarandet.

Att-sats nummer ett (1): Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och att omröstning
bör verkställas. Han föreslår att detta sker med namnupprop så att den som stöder styrel-
sens förslag röstar "ja" och den som stöder Wassborrs förslag röstar "nej". Omröstningspro-
positionen godkänns. Företogs omröstning som bifogas protokollet som Bilaga 2/24 § av
21.4.2016. Av denna framgår att det avgavs 20 ja-röster och 7 nej-röster och att styrelsens
förslag segrat.

Att-satserna nummer två till sju (2-7) godkänns enhälligt utan omröstning.

Att-sats nummer nio (9) angående att tidsbundna anställningar följer läsåret: Ordföranden
konstaterar att det finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att detta
sker med namnupprop så att den som stöder styrelsens förslag röstar "ja" (förslaget om att
tidsbundna anställningar följer läsåret medtas inte i beslutet, medan styrelsens samtliga för-
slag godkänns) och den som stöder Skullbackas förslag röstar "nej" (tidsbundna timläraran-
ställningar följer läsåret). Omröstningspropositionen godkänns. Företas omröstning som bi-
fogas protokollet som Bilaga 3/24 § av 21.4.2016. Av denna framgår att det avgavs 22 ja-
röster och 5 nej-röster och att styrelsens förslag segrat. Detta innebär att styrelsens samtliga
förslag godkänns.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter två omröstningar att godkänna kommunstyrelsens
förslag.
_______________
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Dnr: KST 154/2015

25 §. MOTION Peter Albäck m.fl. motion om att låta utreda försäljningsvärdet på Ab
Kronoby Elverk Oy

T.f. kommundirektören:
Peter Albäck och Tapani Myllymäki har i en motion i kommunfullmäktige den 17.12.2015 velat att för-
säljningsvärdet på Kronoby Elverk Ab ska utredas.

Ett värde låter sig inte utredas helt enkelt, utan det beror på flera yttre faktorer som är svåra att bedö-
ma. Det faktiska bruksvärdet för elnätstillgångar kan exempelvis skilja sig en del från det eventuella
kommersiella marknadsvärdet. Bokföringsvärdet ger en riktlinje, även om det oftast är lägre än det
kommersiella marknadsvärdet. Bokföringsvärdet i bokslutet för år 2015 anges till 10 017 247,22 euro.

Elmarknadslagen anger ramarna för eldistribution i Finland. Energimyndigheten följer årligen upp och
rapporterar bland annat om nätinnehavarnas investeringsbelopp i syfte att säkerställa en tillräcklig
nivå på investeringarna. Investeringsnivån följs upp till exempel vid tillsynen över nätinnehavarens
utvecklingsskyldighet som avses i elmarknadslagen. Uppföljningen och rapporteringen förutsätter att
alla investeringar i elnät indelas i utbyggnadsinvesteringar och ersättande investeringar. Energimyn-
digheten kräver årliga investeringar i elnätet, investeringar som motsvarar minst den linjära avskriv-
ningen för elnätet, motsvarande ca 6 % av nuvärdet. Vid den senaste, i oktober 2015, av Energimyn-
digheten fastställda värderingen på elnätet är nuvärdet 9.900.000 euro.

Staden Jakobstad sålde Jakobstads Energiverks delar för fjärrvärme-, nätverksamhet och elhandel till
Oy Herrfors Ab för 69,55 miljoner euro i december år 2014. Det ger förstås en viss riktlinje om stor-
leksklass, även om Jakobstads Energiverks verksamhet inte rakt av kan jämföras med Kronoby El-
verks. Det är viktigt att komma ihåg är att det verkliga försäljningsvärdet beror på en mängd andra
faktorer och givetvis spelar exempelvis nätets skick, kompakthet, geografiska läge, utbyggnadsbehov
samt antal kunder en stor roll i sammanhanget. I dagens läge har Oy Herrfors Ab gjort en stor inve-
stering iom. köpet i Jakobstad. Det påverkar deras resultat och möjligheter till investeringar. Jakobstad
var också i övrigt i en annan ställning än vad Kronoby är i.o.m. att man fortsätter som största ägare i
Oy Katternö Ab med 40,3 % av aktierna.

Övriga potentiella intressenter kunde vara Karleby Energi Ab och nationella operatörer. Karleby Energi
gjorde ett negativt resultat år 2015, vilket torde begränsa deras möjligheter till investeringar. Nationella
eller internationella bolag kan tänkas ha ett intresse, men frågan är om de skulle vara lika intresserade
som en lokal aktör att bygga ut elnätet i Kronoby. Skulle verksamheten säljas är det också sannolikt
att Kronoby kommun förlorar arbetsplatser och att kunderna förlorar närservicen, dvs att någon alltid
är på plats nästan genast i det fall det finns behov.

En utomstående konsult anlitades av Oy Herrfors Ab för värderingen i samband med köpet av Energi-
verket i Jakobstad. Herrfors styrelse baserade sitt anbud på hans rapporter. För att en exakt värdering
skulle kunna göras av Kronoby Elverk Abs värde krävs en utomstående konsult. Men också med den-
na hjälp skulle det exakta värdet kunna avgöras först i en eventuell försäljningssituation. Där råder
köparens marknad och priset påverkas av tidpunkten för en eventuell affär samt övriga yttre faktorer
såsom det rådande läget på elmarknaden.

Behåller kommunen Kronoby Elverk Ab i egen ägo kan man räkna med en årlig avkastning på kapita-
let. En försäljning ger en snabb vinst, men fungerar inte som långsiktig åtgärd för att balansera en
verksamhet som går på minus.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelse beslutar föreslå:

att kommunfullmäktige noterar ovanstående utredning angående försäljningsvär-
de på Kronoby Elverk Ab,

att kommunfullmäktige inte anlitar en konsult för en närmare utvärdering av
värdet samt

att kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________________

Kfge 21.4.2016

Efter en ingående diskussion föreslår Peter Albäck återremittering av denna paragraf. Tapani
Myllymäki understöder.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att remittera ärendet för noggrannare beredning.
_______________

Seppo Filppula anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats vid behandlingen av denna
paragraf.
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Dnr: KST 134/2015

26 §. MOTIONER Peter Albäck m.fl.:s motion; regler för bidrag till företag och före-
ningar och återtagande av beslut 20.2.2014 § 3 i fullmäktige

Förvaltningschefen:
Peter Albäck m.fl. inlämnade den 12.11.2015 en motion i vilken kommunstyrelsen uppmanades
1) att för fullmäktige uppgöra ett förslag till föreskrifter om hur de kommunala beslutsorganen skall
agera vid beviljande av olika kommunala understöd och bidrag åt föreningar eller företag verksamma
inom kommunen
2) att ombe fullmäktige att upphäva den kläm från kommunfullmäktiges beslut av den 20.2.2014, 3 §,
eftersom den är diskriminerande mot Nedervetil ryttare rf och
3) att införskaffa en elanslutning till det av kommunen hyrda området i Nedervetil, vilket används som
ridplan av Nedervetil Häst Vänner rf och att fakturan för använd elektricitet sänds till nämnda förening.

Kommunstyrelsen har överlåtit största delen av bidragsutdelning till kultur- och fritidsnämnden, vilken
administrerar största delen av föreningsverksamhet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden beslöt
20.2.2014, 18 § om kriterier för erhållande av bidrag.

Tekniska sektorn delar inte ut några bidrag tillföreningar förutom att den står för uppvärmnings- och
gårdskarlskostnader för Gillesstugan och Samlingshuset. Den upplåter utrymmen gratis åt Martorna
att få de ska få väva vid Mejeriet, Företagshuset och Gillesstugan (MI ersätter 5,5 €/h för kurserna
men utrymmena används resten av året gratis) och därtill upplåter tekniska sektorn arkiv- och förråds-
utrymme gratis vid Mejeriet åt 22 föreningar.

Miljönämnden har inga egentliga uttalade kriterier, men brukar försöka stöda lokala föreningar som
arbetar för att genomföra projekt som gynnar miljö- eller naturvård och som många människor kan ha
nytta av.

Bildningssektorn betalar sällan ut bidrag men har någon gång betalt ut bidrag till hem och skola för
eftisverksamheten. Inga kriterier finns nedskrivna.

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte 8.2.2016 om följande kriterier för utdelning av bidrag och under-
stöd till föreningar och företag verksamma i kommunen. Kommunstyrelsens praxis och kriterier som i
regel följs är:

- att kommunstyrelsen tar ställning till bidrag ifall kultur- och fritidsnämndens bidrag är slut eller inte
kan beviljas eller ansökan berör flera områden

- att det begärda bidraget är så stort att det överstiger den aktuella nämndens budgetanslag för bidrag
- att om målgruppen är kommunens krigsveteraner beviljas bidraget i regel
- att om bidraget avser social- och hälsovård, vidarebefordras ansökan till värdkommunen Karleby

som handhar social- och hälsovårdsfrågor.
- att kommunstyrelsen har budgeterade medel för ändamålet, ex. vänortssamarbete
- att det gäller specifik tillfällig verksamhet, ex. anordnande av landskapsstafett
- att verksamheten ordnas inom kommunens gränser eller utanför, såvida många kronobybor drar

nytta av den
- att det finns budgeterade medel i budgeten eller att budgeten kan omdisponeras
- för att likställa invånarnas möjligheter till utövande av fritidssysselsättning
- att bidraget kan bidra till ökad näringsverksamhet, turism eller förbättrad hälsa bland befolkningen
- att bidrag kan utbetalas vid nyetablering för att stöda verksamhet där minst två arbetsplatser skapas.

Stödet kan utgöra högst en tredjedel av tomtens anskaffningspris, när den köps av kommunen. Bi-
draget kan också utgöra högst verkliga kostnader för el- och vattenanslutningar.
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- att kommunstyrelsen avgör huruvida ett bidrag hindrar utbetalning av ett annat samt
- att kostnader för användningen av beviljade el- och vattenanslutningar åläggs användaren

Angående att upphäva klämmen i kommunfullmäktiges § 3, 20.2.2014
Kommunstyrelsen röstade på nytt om ärendet 12.10.2015, 204 §. Den beslöt att kommunen införskaf-
far en elanslutning och att fakturan för använd elektricitet sänds till Nedervetil Häst Vänner rf.
Kommunstyrelsen återtog sitt beslut av den 12.10.2015, 204 § den 26.10.2015 eftersom det stred mot
klämmen i kommunfullmäktiges beslut av den 20.2.2014, 3 §

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen besluter föreslå

att kommunfullmäktige noterar sektorernas praxis och kriterier vid beviljande
av bidrag åt föreningar och företag verksamma inom kommunen

att fullmäktige inte upphäver klämmen i kfge:s beslut av den 20.2.2014,§ 3 i vilken man i
samband med inköpet av tomtmarken avsett för Nedervetil Häst Vänner rf intog en
kläm om att kommunen endast arrenderar ut området i fråga och att arrendetagaren
står för övriga kostnader i enlighet med kommunstyrelsens förslag 10.2.2014 § 36.

att kommunfullmäktige inte införskaffar någon elanslutning, eftersom föreningsbidrag kan
anhållas om från kultur- och fritidsnämnden.

att kommunfullmäktige förklarar motionen härmed besvarad.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________

Kfge 10.3.2016
Hans Sandström, med understöd av Elisabeth Hagström och Peter Albäck, föreslog att man stryker
andra och tredje att-satserna samt att kommunen anskaffar en elanslutning och hyr ut den till Neder-
vetil hästvänner.
Mikaela Dahlbacka föreslog återremittering för noggrannare utredning. Förslaget understöddes av
Marina Furubacka. Ordföranden konstaterade att återremittering har föreslagits och att detta föranle-
der röstning genom namnupprop. Den som röstar för fortsatt behandling röstar "ja" och den som röstar
på Dahlbackas förslag för återremittering röstar "nej". Vid omröstningen gavs 13 ja-röster och 14 nej-
röster. Dahlbackas förslag vann.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt efter omröstningen att återremittera ärendet för noggrannare utredning.

__________________

Kst 4.4.2016

Tekniska chefen:
Av kommunen beviljade bidrag och understöd till olika föreningar och organisationer:

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden är den nämnd som i första hand beviljar understöd till registrerade förening-
ar i Kronoby kommun.

Nämnden beslutar årligen om bidrag enligt beviljade budgetmedel.
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 Bidrag , understöd till ungdomssektorn

 Bidrag, understöd till idrottssektorn

 Bidrag, understöd till kultursektorn

Kultur och fritidsnämnden ansvarar också för skötseln av underhållet av kommunens idrottsplaner
samt beviljar bidrag för underhållet av Forsbackaplanen som ägs av TUS. Skötseln av elljuspår sker
helt via föreningarna som får spårskötselbidrag. Idrottsplanerna och elljuspåren får användas kost-
nadsfritt av föreningarna och allmänheten. Om man anlägger konstsnö i Nedervetil brukar en frivillig
avgift uppbäras av föreningen.

Bidrag för anskaffning av elanslutningar:

I princip äger kommunen elanslutningar endast till sina egna fastigheter och idrottsområden.

År 1992 fick TUS ett bidrag på 27 845 mk för en förhöjning av elanslutningen från 63 A till 100 A. År
1999 erhöll IK Myran ett bidrag på 30 000 mk av fullmäktige för förstoring av elanslutningen till skid-
centrum i Nedervetil. År 2006 beviljade kommunstyrelsen ett bidrag på 1500 € för el och vattenanslut-
ningen till Annas Stall. År 2006 beviljade Kultur och fritidsnämnden ett bidrag på 2000 € till Terjärv
Ishall Ab för anskaffningen av en elanslutning (250 A / 20 600 €) för kylaggregatet.

Kronoby konstis bolag anskaffade en elanslutning på 400 A i början på 1990-talet när konstisen anla-
des men inget bidrag har erhållits för den anskaffningen.

Övriga indirekta stöd till olika föreningar och organisationer:

Enligt avtal från 1992 med Kronoby Konstis Ab och med Terjärv Ishall Ab 2002 överlät kommunen
skötseln av kommunens ishockeyrinkar till ishallsbolagen mot en ersättning som i stort motsvarar
kostnaderna för underhållet före byggande av konstisen och ishallarna. Terjärv Ishall får ett årligt sköt-
selbidrag på ca 12 000 € och Kronoby Ishall på 14 000 €. I gengäld får kommunens skolor och dag-
hem använda ishallarna kostnadsfritt under dagtid. Allmänheten har också möjlighet att använda ishal-
larna kostnadsfritt om den inte är reserverad av någon förening. Ishallarna har troligtvis den största
användningsfrekvensen per år för de olika idrottsanläggningarna i kommunen.

Kommunen äger elanslutningen samt står för elkostnaderna till rinkbelysningen samt till omklädnings-
rummen för ishallarna. Ishallsbolagen äger elanslutningen samt står för kostnaderna för elkostnaderna
till kylaggregaten (ca 20 000-30 000 €/år). Föreningar, företag och sammanslutningar som reserverar
istider betalar en hyra på ca 60-80 €/h.

Kultur och fritidsnämnden sköter också underhållet av Nedervetil ishockey rink genom köptjänst samt
står för belysningen till rinken och omklädningsrummet samt dess uppvärmning. Ishockeyrinken i
Nedervetil kan användas kostnadsfritt.

Tekniska sektorn står helt för uppvärmningskostnaderna, el- och underhållskostnaderna för Gillesstu-
gan (ca 14 000) och för Samlingshuset (27 000 €).

Tekniska sektorn står för underhålls-, uppvärmnings- och elkostnaderna till gamla Mejeriets övre vå-
ning där man överlåter utrymmen att användas kostnadsfritt till ett föreningsarkiv för Kronoby före-
ningar samt kansliutrymme åt HBK samt tillfälliga förvaringsutrymmen åt Lions och Röda korset samt
en vävsal åt martorna. Vid företagarcentret i Terjärv förfogar också martorna över en sal på ca 200 m2
som används kostnadsfritt liksom ett ca 100 m2 utrymme för barnkonst skolan.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå
att kommunfullmäktige konstaterar att i enlighet med förvaltningsstadgan hör det till Kultur-

och Fritidsnämndens uppgifter att skapa förutsättningar för idrottsutövning och hälso-
främjande motion och besluta om bidrag och understöd inom sektorn,

att kommunfullmäktige noterar sektorernas praxis och kriterier samt tidigare praxis vid
beviljande av bidrag åt föreningar och företag verksamma inom kommunen,

att kommunfullmäktige inte införskaffar någon elanslutning, utan konstaterar att förenings-
bidrag kan anhållas om från kultur- och fritidsnämnden och de beslutar om eventuellt
bidrag i enlighet med sina kriterier och inom budgetramen samt

att kommunfullmäktige förklarar motionen härmed besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.

________________

Kfge 21.4.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att omfatta kommunstyrelsens förslag.
_______________
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27 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

1) Före fullmäktiges möte informerade direktör Rabbe Ede om Optima samkommuns verk-
samhet.

2) Muntlig rapport från social- och hälsovårdssamarbetet, nya Soite samt landskapsrefor-
men: styrelseordförande Liane Byggmästar, Stefan Högnabba och t.f. kommundirektör
Malin Brännkärr.

BESLUT:

Kommunfullmäktige antecknade delgivningsärendena för kännedom.
__________________
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28 §. 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: 18-20, 25-28

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 21, 22, 23, 24

30 dagar

Besvärstiden räknas . Protokollet är framlagt till påseende 25.4.2016
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
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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.

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.


