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Hans-Erik Lindgren

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 9 december 2016

Harry Öst Inger Backman

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 12 december 2016

Inger Bjon, förvaltningschef
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 12 december 2016
Kommungården

Ordförande

Hans-Erik Lindgren

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

Inger Bjon, förvaltningschef

Sammanträdestid Torsdag den 8 december 2016, kl. 16:00 OBSERVERA TIDEN!
Flyktingkoordinator Eva-Maria Emet ger en kort information om flyk-
tingersättningar kl. 16:00.

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

63 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
64 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
65 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Godkännande av

budget och ekonomiplan
66 §. FASTIGHETER Köp av två markområden i Nedervetil, Murickvägen
67 §. PLANER Godkänna revideringen av Kronoby centrum detaljplan
68 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
69 §. PLANER Kommunens informationsstrategi
70 §. MOTION Peter Albäck m.fl. motion om att låta utreda

försäljningsvärdet på Ab Kronoby Elverk Oy
71 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
72 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN
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63 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige har kallats till möte med en kallelse som utfärdats den 30 november
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 30.11 -
8.12. 2016 samt på kommunens webbplats, www.kronoby.fi.
Annons har ingått i tidningarna Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa den 1 december
2016.

BESLUT:

Ordföranden konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och kommunfullmäkti-
ge beslutfört.
__________

I samband med denna paragraf aviserade Elisabeth Hagström att hon har ett ärende hon vill
lyfta fram under mötet.
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64 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunfullmäktige utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet justeras i Kom-
mungården fredagen den 9 december 2016, kl. 15:00.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt att utse Harry Öst och Inger Backman att tillsammans ju-
stera protokollet fredagen den 9 december kl. 15:00.
___________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum
8.12.2016

Sida
8/119

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.12.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 127/2016

65 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Godkännande av budget
och ekonomiplan

Kst 31.10.2016 § 222:
Ekonomichefen:
Kommunfullmäktige godkände 16.6.2016 § 41 ramarna för driftsbudgeten 2017. Vid jämförelse med
nettoutgifterna i den godkända budgeten för år 2016 är det belopp som godkänts i ramarna oförändrat.
Kommunstyrelsen godkände 20.6.2016 § 142 direktiv och beräkningsgrunder inför nämndernas bud-
getarbete och att inlämningstiden för budget- och ekonomiplanshandlingarna samt
bilagorna var senast 23.9.2016.
Nämndernas förslag har sammanställts och de äskade nettoanslagen för driften år 2017 uppgår till
39 252 754 € eller 1 502 754 € mera än den nettoram fullmäktige givit för driftsbudgeten.
I t.f. kommundirektörens förslag som framläggs för driften år 2017 har nettoutgifterna minskats med
528 249 € eller 1,3 % från de av nämnderna äskade nettoanslagen, men förslaget ligger ändå en mil-
jon över ramarna. För driftsnettot räknas ingen förhöjning till planeåren 2018-2019 från budgetåret
2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen inleder behandlingen av budgeten för år 2017 gällande driftsekonomidelen för alla
områden. I förslaget framkommer nämndernas äskanden om anslag samt t.f. kommundirektörens
förslag till beviljande av anslag.

Kommunstyrelsen behandlar Målsättning och tyngdpunktsområden för nämnden, Målsättning för bud-
getåret 2017, Målsättning för planeåren 2018-2019 samt driftsbudgeterna för budgetåret 2017 och
ekonomiplanen 2018-2019 undantaget social- och hälsovården. Resultaträkningen, investeringarna
samt finansieringsdelen behandlas i andra läsningen.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

____________

Kst 28.11.2016:
Kommunstyrelsen godkände driftsbudgeten för 2017 samt för planeåren 2018-2019
31.10.2016 § 222 till alla delar förutom social- och hälsovården. Nämndens förslag gällande
social- och hälsovården ligger 1 421 310 € över den av fullmäktige godkända budgetramen. I
KD:s förslag till kommunstyrelsen har anslaget skurits ner med en miljon och är därmed ändå
373 410 € över ramen. Detta gör att driftsnettot blir -38 139 205 € år 2017, vilket är en ökning
med 1,13 % från bokslutet 2015.

Resultaträkningen för år 2017 ger ett resultat på -382 170 €, då skatter och statsandelar
budgeterats i enlighet med kommunförbundets beräkningar. Planeåren 2018 och 2019 skulle
ge resultat på mer än minus en miljon euro per år.

Nettoinvesteringarna är enligt förslaget som framläggs till kommunstyrelsen 2 000 000 € år
2017, 1 797 000 € år 2018 och 1 915 000 € år 2019. En del större investeringar har flyttats
fram i budgetplanen från nämndernas förslag. De största investeringarna under budgetåret
är tillbyggnad och sanering vid Nedervetil hälsostation (600 000 €) och fortsatt renovering av
Ådalens skola och slöjdsal (680 000 €).
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Enligt finansieringsanalysen skulle kommunen uppta nya lån om 3,2 miljoner euro under
budgetåret 2017.

T.F. KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att Kronoby kommuns budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 – 2019

godkänns,
att Soite på kommunstyrelsens möte 23.1.2017 ger alternativa förslag till hur

kostnadsminskningen inom social- och hälsovården ska genomföras.
att en konditionsgranskning görs vid både Nedervetil skola och Terjärv skola och

att den mer brådskande renoveras 2018 och den andra 2019.

Bengt-Johan Skullbacka föreslog att summan för inkomst via kommunalskatten ökas till 19
400 000 € för budgetåret 2017, 19 392 000 € år 2018 samt behålls oförändrad 19 572 000 €
år 2019. Anders Forsberg och Elisabeth Hagström understödde förslaget. Ordföranden kon-
staterade att det finns två förslag och att omröstning genom namnupprop bör genomföras,
vilket godkändes. Den som röstar på t.f. kommundirektörens förslag röstar ja och den som
röstar på Skullbackas förslag röstar nej. Rösterna föll en (1) ja-röst (Byggmästar) och sju (7)
nej-röster (Skullbacka, Dalvik, Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Hongell och Sandström).
Skullbackas förslag vann.

Anders Forsberg föreslog att summan för elverkets avkastning höjs till 190 000€. Inget
understöd erhölls och förslaget förföll därmed.

Gällande investeringar beslöt styrelsen enhälligt lägga till 30 000 € årligen i oförutsett
saneringsanslag för byggnader och publik egendom.

Bengt-Johan Skullbacka förslog att Nedervetil servicehus flyttas framåt till 2018 och att
Nedervetil skolas sanering istället flyttas till 2017. Förslaget fick inget understöd och förföll
därmed.

T.f. kommundirektören ändrade sitt förslag gällande belagda byggplanevägar till 95 000 €
under varje år under planeperioden.

Elisabeth Hagström föreslog att investeringar gällande belagda byggplanevägar skulle
ändras till 95 000 € år 2017, 125 000 € år 2018 och 100 000 € år 2019. Mikaela Dahlbacka
understödde förslaget.

Bengt-Johan Skullbacka föreslog att belagda byggnadsplanevägar minskas till 75 000 €
samtliga år 2017-2019. Anders Forsberg understödde förslaget.

Ordföranden konstaterade att det finns tre förslag och att två röstningsomgångar genom
namnupprop bör genomföras. Hon föreslog röstningsordningen, att först ställs Hagströms
och Skullbackas förslag mot varandra och därefter t.f. kommundirektörens förslag mot det
vinnande förslaget, vilket godkändes Vid den första omröstningen röstar den som röstar på
Hagströms förslag "ja", medan den som röstar på Skullbackas förslag röstar "nej". Rösterna
föll 3 ja-röster (Dalvik, Dahlbacka och Hagström) och 5 nej-röster (Forsberg, Hongell, Sand-
ström, Skullbacka och Byggmästar). Skullbackas förslag vann och ställdes mot t.f. kommun-
direktörens förslag så, att den som röstar på t.f. kommundirektörens förslag röstar "ja" och
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den som röstar på Skullbackas förslag röstar "nej". Rösterna föll 3 ja-röster (Dalvik, Dahl-
backa och Hagström och 5 nej-röster (Forsberg, Hongell, Sandström, Skullbacka och Bygg-
mästar). Skullbackas förslag vann.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstningar föreslå för fullmäktige
att Kronoby kommuns budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 – 2019

godkänns,
att Soite på kommunstyrelsens möte 23.1.2017 ger alternativa förslag till hur

kostnadsminskningen inom social- och hälsovården ska genomföras.
att en konditionsgranskning görs vid både Nedervetil skola och Terjärv skola och

att den mer brådskande renoveras 2018 och den andra 2019.
___________

Kfge 8.12.2016
Budgetbehandlingen inleddes med att integrationskoordinator Eva- Maria Emet berättade
kort om kvotflyktingmottagning och kostnader kring detta. Styrelseordförande berättade om
hur budgetarbetet förlöpt i styrelsen och kommundirektören pratade allmänt om nästa års
budget samt aviserade om att de kommande åren kommer att bli en utmaning för kommu-
nens budget.

Budgetbehandlingen inleddes med gruppanföranden. I samband med sin muntur passade
Elisabeth Hagström på att överlämna böcker från Nedervetil församling till t.f. kommundirek-
tören.

Budgetboken gicks igenom sida för sida och enhälliga mindre ändringar infördes genast:
- sid 6 tredje stycket från slutet ändras till "Budgeten för 2017 visar ett svagt plusresultat
men för planeåren 2018-19 är räkenskapsperiodens resultat negativa. Då i...".
- efter "Starta upp ungdomsfullmäktige" på sid 42 infördes texten "och ge dem möjlighet att
verka och ha möten under skoltid".
- på mitten av sid 50 ändrades andra strecksatsen till "Utvidga E-tjänsterna på svenska och
finska exempelvis i samarbete med övriga Fredrikabibliotek.
- på sid 89 förändrades texten inom ramen till 25 000 för båda planeåren för att motsvara
sifferdelen.
- antalet personalresurser vid biblioteken (sid 45 och 50) föranledde diskussion och fullmäk-
tige konstaterade enhälligt att de i praktiken är 6,5 för både budget- och planeåren.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
__________
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Dnr: KST 133/2016

66 §. FASTIGHETER Köp av två markområden i Nedervetil, Murickvägen

Planläggaren:

Erbjudande har inkommit om köp av två markområden invid Murickvägen, söder om Neder-
vetil centrum. Det är fråga om två skilda fastigheter bredvid varandra: Klubbskog RNr 38:0
på ca 4,6 ha och ett ca 2,9 ha stort outbrutet område av fastigheten Hemliden RNr 2:105.
Områdena är oplanerade och består till största delen av kalavverkad skogsmark, Bilaga 1/66
§ av 8.12.2016. Vatten- och avloppsledning finns ca 300m ifrån området.

Kommunen har inte särskilt många markområden nära centrum, så detta är ett lämpligt ob-
jekt som kunde inköpas. På sikt kunde man planera in några tomter på området efter att
skogen vuxit upp. Platsen kunde också passa för näringsidkare, som önskar ha både bo-
stadshus och hallbyggnad på en egen stor tomt.

En värdering av trädbeståndet och skogsmarken har gjorts och värdet är 7 200 € för Klubb-
skog 38:0 och ca 4 600 € för området på Hemliden 2:105. En fornlämning finns på högsta
kullen på lägenheten Klubbskog 38, vilket försvårar en framtida planering i närheten av forn-
lämningen. Två servitutsvägar går genom skiftena, vilka måste beaktas.

I budgeten finns 82 000 € kvar för inköp av markområden. Vid en försäljning åt en kommun,
får säljarna skattelättnader i kapitalbeskattningen.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen köper fastigheten Klubbskog fastighetsbeteckning: 288-409-38-0 på

ca 4,6 ha av Börje, Tor-Erik, Gustav och Karl-Johan Granlund för ett pris av 28
000 € och

att kommunen köper ett ca 2,9 ha stort outbrutet område av fastigheten Hemliden
fastighetsbeteckning: 288-409-2-105 av Jan Ånäs för ett pris av 22 000 €.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
___________

Kfge 8.12.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_________.
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Dnr: KST 48/2015

67 §. PLANER Godkänna revideringen av Kronoby centrum detaljplan

Planläggaren:

Planeringsbyrå Ramboll har färdigställt ett förslag till en reviderad detaljplan för Kronoby
centrum. Det planlagda områdets areal är ca 310 ha stort. Syftet med planläggningen är att
revidera och sammanfoga befintliga detaljplaner som finns i Kronoby centrum. Den äldsta
planen på området, detaljplanen för Tallåsen, är från 1984. Den senaste revideringen från
1994 finns på västra sidan om järnvägen. Planesituationen inom kvarteren är föråldrade och
har i många fall inte blivit förverkligade. Nu har markanvändningen och områdesreservering-
arna för kvarteren setts över enligt rådande verksamhet och tanken är att göra obebyggda
områden mera attraktiva. Kvarters- och tomtindelningen har också uppdaterats enligt gällan-
de fastighetsindelning.

Ett första utkast av planen har varit till påseende 21.1–21.2.2014, det s.k. ”hörande i plane-
ringsskedet” och ett arbetsmöte med NTM-centralen och andra myndigheter hölls den
19.2.2014. Myndigheter, nämnder och privatpersoner gav därefter synpunkter för den fortsat-
ta planeringen. Därefter färdigställdes ett slutligt planeförslag som lades ut till påseende un-
der maj månad 2015 och då inkom 3 st anmärkningar mot planen. Myndigheternas utlåtan-
den och privatpersonernas anmärkningar framgår av Bilaga 1/67 § av 8.12.2016.

Myndigheterna, främst Österbottens museum, har begärt en bättre utredning av det gamla
byggnadsbeståndet och de kulturella byggnadsmiljöerna som finns inom planeområdet. En
inventering av 60 gamla byggnader inom planeområdet har gjorts och flera av dessa bygg-
nader föreslås få en skyddsbeteckning. Strandvägen får en "sk-2" områdesbeteckning, för
bybilden och landskapet viktigt område. Det har också föreslagits att två områden där det
finns 1940-50-tals bebyggelse (typ "frontmannahus") borde få ett områdesskydd, "/s". Områ-
dena finns vid Krukmakarvägen och Tallåsvägen. Tjänstemännen och byggnadsinspektören
på Tekniska avdelningen anser att dessa byggnader inte skall ha någon skyddsområdesbe-
teckning eftersom denna byggnadstyp är allmän och dominerande ute på landsbygden. De
byggnader som har föreslagits få en ny skyddsbeteckning efter att planen varit till påseende,
framgår av Bilaga 2/67 § av 8.12.2016.

Då planeringsprocessen blivit utdragen har det också inkommit några mindre ändringsförslag
från tomtägare. De har kunnat granskas innan planen går vidare till godkännande. Vid Spi-
kas bör vägområdet för den nya cykelvägen utmed Flygfältsvägen breddas på en ca 200m
lång sträcka. De nya ändringsförslagen framgår av Bilaga 3/67 § av 8.12.2016.

De föreslagna ändringarna i planen är av ringa omfattning och berör mest enskilt intresse.
Därför läggs inte planeförslaget fram på nytt till påseende utan de som berörs av ändringarna
har meddelats per brev, (§32 i MBL). Dessa brev skickades ut 15.11.16 och ifall det finns
något att påpeka, skall anmärkningarna vara inlämnade senast 25.11.2016. Ifall anmärk-
ningar inkommer, presenteras de vid mötet. Planebeskrivningen samt planeringsbilagorna
och detaljplanekartan skickas ut per e-post.
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T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår:
att kommunfullmäktige godkänner de bemötanden som konsulten och planlägga-

ren uppgjort över de anmärkningar och utlåtanden som inkommit mot planen
enligt Bilaga 1/67 § av 8.12.2016,

att kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i planen gällande nya
skyddsbeteckningar för gamla byggnader enligt Bilaga 2/67 § av 8.12.2016,
förutom de ändringar som godkänns enligt Bilaga 4/67 § av 8.12.2016,

att kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i planen gällande
mindre justeringar enligt Bilaga 3/67 § av 8.12.2016 och

att kommunfullmäktige godkänner i övrigt planen gällande revideringen av Kronoby
centrum detaljplan.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
_______

Elisabeth Hagström jävade sig och lämnade rummet vid behandlingen av tredje att-satsen,
eftersom hon lämnat in anhållan om ändring av byggrätt för DUV Karlebynejdens räkning.
_______

Kfge 8.12.2016

Behandlingen av paragrafen inleddes med att planerare Dan Stenlund redogjorde för hur
revideringen av detaljplanen har gått till.

Under diskussionen föreslog Hans-Erik Lindgren att skyddsbeteckningen Sr-1 tas bort från
huset på Kyrkvägen 18. Jan-Erik Hästö och Jesper Lindvall understödde förslaget. Efter att
diskussionen förklarats avslutad konstaterade ordföranden att det finns två förslag och att
omröstning bör verkställas. Han föreslog att den görs med namnupprop så, att den som stö-
der styrelsens förslag röstar "ja" och den som röstar på Lindgrens förslag röstar "nej", vilket
godkändes. Av omröstningspropositionen Bilaga 5/67 § av 8.12.2016 framgår, att det avgavs
15 ja-röster, 5 nej-röster och 5 nedlagda röster. Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

BESLUT:

Kommunfullmäktige godkände enhälligt de bemötanden som konsulten och planläg-
garen uppgjort över de anmärkningar och utlåtanden som inkommit mot planen enligt
Bilaga 1/67 § av 8.12.2016,

Kommunfullmäktige godkände efter omröstning de föreslagna ändringarna i planen
gällande nya skyddsbeteckningar för gamla byggnader enligt Bilaga 2/67 § av
8.12.2016, förutom de ändringar som godkänns enligt Bilaga 4/67 § av 8.12.2016,

Kommunfullmäktige godkände de föreslagna ändringarna i planen gällande mindre
justeringar enligt Bilaga 3/67 § av 8.12.2016.
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Kommunfullmäktige godkände i övrigt planen gällande revideringen av Kronoby cent-
rum detaljplan.

________

Elisabeth Hagström anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i fullmäktigesalen vid be-
handlingen av tredje att-satsen, eftersom hon lämnat in anhållan om ändring av byggrätt för
DUV Karlebynejdens räkning.
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Dnr: KST 142/2016

68 §. KOMMUNFULLMÄKTIGE Antalet ledamöter i kommunfullmäktige

Kst 28.11.2016

Förvaltningschefen:

Enligt kommunallagen (410/2015) 16 § fattar fullmäktige beslut om antalet ledamöter i full-
mäktige. Ett udda minimiantal ledamöter i fullmäktige väljs enligt antalet invånare i kommu-
nen enligt följande:

Antal invånare Antal ledamöter i fullmäktige minst

högst 5 000 13
5 001 - 20 000 27
20 001 - 50 000 43
....

Invånarantalet enligt denna paragraf bestäms enligt de uppgifter som vid utgången av den 30
november året före valåret finns i det befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolk-
ningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. Befolkningsantalet i
Kronoby kommun var 31.12.2015 6 682 personer och 30.6.2016 preliminärt 6 649 personer.

Om fullmäktige inte fattar något beslut om antalet ledamöter i fullmäktige, ska det i lagen
angivna minimiantalet ledamöter väljas. Om fullmäktige fattar beslut om ett större antal le-
damöter än minimiantalet eller om ett tidigare beslut ändras, ska justitieministeriet underrät-
tas om detta före utgången av året före valåret.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att fullmäktige besluter att antalet ledamöter i fullmäktige förblir tjugosju (27).

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________

Kfge 8.12.2016

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag enhälligt, att antalet le-
damöter i fullmäktige förblir tjugosju (27).
__________
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Dnr: KST 137/2016

69 §. PLANER Kommunens informationsstrategi

Förvaltningschefen:

Information är en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle. Kronoby kommun har hittills
saknat en egen informationsstrategi. Kommunalförvaltningens grundprinciper är öppenhet
och offentlighet. Kronoby kommun eftersträvar en öppen och aktiv kommunikation vid såväl
intern som extern kommunikation. Kommunikationen är en väsentlig del av kommunens ut-
veckling, ledning och en grund för kommuninvånarnas och anställdas välbefinnande. En av
kommunens viktigaste uppgift är att informera kommuninvånarna, kommunens företag, or-
ganisationer och föreningar om kommunens verksamhet samt skapa förutsättning åt kom-
muninvånare att delta och påverka i besluten. Kommunens förvaltningsspråk är svenska
men även den finsktalande befolkningen bör beaktas vid kommunikationen.

Avsikten med denna informationsstrategi, Bilaga 1/69 § av 8.12.2016 är att skapa gemen-
samma regler och anvisningar för hur Kronoby kommun hanterar sitt informationsflöde samt
att bidra till god arbetsgemenskap och insyn. I informationsstrategin beskrivs de olika infor-
mationskanalerna, målgrupperna samt ansvars- och rollfördelningen för dessa.

Denna strategi kommer även att ersätta det i kommunstyrelsen godkända dokumentet: ”Prin-
ciper för elektronisk publicering och – kommunikation 2004”

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner kommunens informationsstrategi.

Elisabeth Hagström föreslog att punkt 4.3.7 Förtroendevalda som förverkligare av kommu-
nens informationsstrategi stryks helt. Förslaget fick inget understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
___________

Kfge 8.12.2016

Ärendet föranledde diskussion. Under denna föreslog Elisabeth Hagström att texten på sidan
9; "tänk efter före du skriver!" stryks. Förslaget fick inget understöd och förföll därmed.

Elisabeth Hagström föreslog även att kommunfullmäktige stryker punkt 4.3.7. "Förtroende-
valda som förverkligare av kommunens informationsstrategi" i sin helhet. Peter Albäck un-
derstödde förslaget.

Efter att diskussionen förklarats avslutad konstaterade ordföranden att det finns två förslag
och att omröstning bör verkställas. Han föreslog att den görs med namnupprop så, att den
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som stöder styrelsens förslag röstar "ja" och den som röstar på Hagströms förslag röstar
"nej", vilket godkändes. Av omröstningspropositionen Bilaga 2/69 § av 8.12.2016 framgår att
det avgavs 21 ja-röster och 4 nej-röster. Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att godkänna kommunens informations-
strategi.
_________

Elisabeth Hagström inlämnade avvikande åsikt i enlighet med Bilaga 3/69 § av 8.12.2016.

Peter Albäck inlämnade avvikande åsikt muntligt.
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Dnr: KST 154/2015

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

Kst 4.4.2016 § 82:
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 § 25:
Efter en ingående diskussion föreslår Peter Albäck återremittering av denna paragraf. Tapani Mylly-
mäki 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.

___________________
Kst 28.11.2016:

T.f. kommundirektören:

Kommunfullmäktige ordnade en aftonskola 13.10.2016 för att få mer information om Kronoby
Elverk. På aftonskolan deltog Kronoby Elverks VD Glen Ahlskog samt tidigare koncernchef
på Katternö Group, Stefan Storholm som inledare.

Någon ny fastställd värdering av elnätet för år 2015 har ännu inte kommit från Energimyn-
digheten. Nyanskaffningsvärdet för nätet, dvs. vad ett helt nytt motsvarande nät skulle kosta,
har av Energimyndigheten år 2014 angivits till 20,8 miljoner euro. Det verkliga värdet borde
hållas vid ca hälften av det värdet, vilket Kronoby Elverk gör i och med att nätet värderades
till 9 900 000 euro i oktober 2015. Kronoby Elverk äger aktier i framförallt Katternö Ab, Per-
honjoki Oy, Oy Herrfors Ab, Katternö Kraft Ab och Katternö Kärnkraft Ab till ett sammanlagt
värde på uppskattningsvis 4-6 miljoner euro.

När Jakobstad sålde Jakobstads Energiverks delar för fjärrvärme-, nätverksamhet och el-
handel till Oy Herrfors Ab för 69,55 miljoner användes Elron som konsult för att utreda vär-
det. Vid en förfrågan om uppskattning av storleksordningen för kostnader för en värdering av
Kronoby Elverk angav bolaget 15000 – 20000 euro, men det verkliga priset kan förstås avgö-
ras först i det skede som en eventuell offert skulle inbegäras. Elron har varit delaktig i flera
affärer inom sektorn under de senaste åren. Det finns naturligtvis ett stort antal andra bolag
som också skulle vara aktuella om en offert för värdering blir aktuell. Flera av dem använder
sig av ett pris för värdering i kombination med en sk. success fee, som utlöses vid en försälj-
ning. Det gör det svårt att jämföra offerter och kan leda till stora kostnader.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå;
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att kommunfullmäktige noterar ovanstående utredning av ett eventuellt försälj-
ningsvärde på Kronoby Elverk Ab,

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

att kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslagen.
___________

Kfge 8.12.2016

Svaret på motionen föranledde diskussion. Under denna föreslog Stefan Högnabba att till
beslutsförslagen bifogas ytterligare en att-sats: att Kronoby Elverk Ab kvarstår i Kronoby
kommuns ägo och att ärendet förklaras slutbehandlat. Jesper Lindvall understödde förslaget.

Efter att diskussionen förklarats avslutad konstaterade ordföranden att det finns två förslag
och att omröstning bör verkställas. Han föreslog att den görs med namnupprop så, att den
som stöder på styrelsens förslag röstar "ja" och den som röstar på Högnabbas förslag röstar
"nej", vilket godkändes. Av omröstningspropositionen Bilaga 1/70 § av 8.12.2016 framgår att
det avgavs 9 ja-röster, 15 nej-röster och 1 nedlagd röst. Fullmäktige godkände Högnabbas
förslag.

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt:

att notera ovanstående utredning av ett eventuellt försäljningsvärde på Kronoby El-
verk Ab,

att inte anlita en konsult för en närmare utvärdering av försäljningsvärdet,

att förklara motionen besvarad

samt efter omröstning att Kronoby Elverk Ab kvarstår i Kronoby kommuns ägo och att
ärendet förklaras slutbehandlat.
________
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71 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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72 §. EVENTUELLA BRÅDSKANDE ÄRENDEN

Inga brådskande ärenden fanns att behandla.
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BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

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

Paragrafer: 63-64, 70-72

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: 65-69 30 dagar

Besvärstiden räknas från att protokollet är framlagt för påseende. Protokollet är framlagt till
påseende 12.12.2016.

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.


