
KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
4.11.2014

Nr
19/2014

Sida
19/367

Sammanträdestid Tisdag 4 november 2014, kl. 18.00 - 20.30

Sammanträdesplats Kommungården

Beslutande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Dalvik, Sixten
Sandström, Hans
Dahlbacka, Mikaela
Filppula, Seppo
Hagström, Elisabeth
Hongell, Susanne
Riippa, Bertel

Ersättare:

Hästö, Jan-Erik
Forsberg, Anders
Forsander, Tuula
Svartsjö, Peter
Furubacka, Marina
Öst, Harry
Myllymäki, Tapani
Backman, Inger
Saarukka, Karin

Övriga närvarande:

Lindgren, Hans-Erik
Högnabba, Stefan
Strandvall, Göran
Djupsjöbacka, Michael
Bjon, Inger
Slotte, Erland, 262 - 264 §§

Storbacka, Viola, 262 - 264 §§

kfge:s ordförande
kfge:s I vice ordförande
kfge:s II vice ordförande
kommundirektör
kommunsekreterare
rektor för Kronoby gymnasium
vice rektor för Kronoby gymnasium

Paragrafer: 262 - 269 §.

Underskrifter: Ordförande:

Liane Byggmästar

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 4 november 2014

Sixten Dalvik Hans Sandström

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 12 november 2014

Inger Bjon, kommunsekreterare



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSESIDA

Utfärdat

30.10.2014

Sida

19/368

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Onsdagen den 12 november 2014
Kommungården

Ordförande

Liane Byggmästar

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

Inger Bjon, kommunsekreterare

Sammanträdestid Tisdag 4 november 2014, kl. 18.00
Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

262 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
263 §. PROTOKOLLJUSTERING
264 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
265 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2015
266 §. SKATTER Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2015
267 §. MOTION Peter Albäck m.fl.; om delägarskap i Optima samkommun
268 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
269 §. ÖVRIGA ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/369

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

262 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 30 oktober 2014 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Ordföranden förklarade sammanträdet lagligt sammankallat och kommunstyrelsen
beslutför.
____________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/370

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

263 §. PROTOKOLLJUSTERING

Kommunsekreteraren:

Kommunstyrelsen utser Sixten Dalvik och Hans Sandström att justera protokollet den 6 no-
vember 2014.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt utse Sixten Dalvik och Hans Sandström till protokolljustera-
re men beslöt också enhälligt att justera hela protokollet omedelbart eftersom sam-
manträdets substansparagrafer brådskande överförs till fullmäktige för beslut.
__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/371

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

264 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form. Därtill
godkände kommunstyrelsen att

- Rektor Erland Slotte och vice rektor Viola Storbacka från Kronoby gymnasium infor-
merar om situationen för gymnasieverksamheten för tillfället i samband med denna
paragraf.

__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/372

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 163/2014

265 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2015

Kommundirektören:

Inkomstskattesatsen för skatteåret 2015 ska meddelas Skatteförvaltningen senast månda-
gen 17 november 2014. Om en kommun inte har meddelat inom den utsatta tiden används
skattesatsen för år 2014 vid förskottsuppbörden 2015. Inkomstskattesatsen ska anges med
en fjärdedels procents noggrannhet. Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren
1994-1997 varit 19 % och för åren 1998-2013 19,5 %. År 2014 är inkomstskattesatsen 20 %.

Budgetförslaget för år 2015 som framläggs för behandling utgår från en ökning av skattepro-
centsatsen med 0,5 %-enheter till 20,5 %. En ökning av kommunens skattesats med 0,5 % -
enheter skulle innebära en ökning av kommunens kommunalskatt med ca 500 000 €.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunens skattesats för år 2015 fastställs till 20,5 %.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/373

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 164/2014

266 §. SKATTER Fastställa fastighetsskatteprocent för år 2015

Kommundirektören:

Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäk-
tige årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de
i lagen fastställda procentgränserna samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskat-
tesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradel
procents noggrannhet. Fastighetsskattesatserna för skatteåret 2015 ska meddelas
Skatteförvaltningen senast måndagen den 17 november 2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2015 enligt

följande (år 2014 inom parentes nedan):
- Allmän fastighetsskattesats 0,90 % (0,80)
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 % ( 0,50)
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bostäder

1,15 % (1,10)
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00 % (2,00)
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 % (0,00)
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 % (2,60)

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår efter diskussion enhälligt
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2015 enligt

följande:
- Allmän fastighetsskattesats 0,90 %
- Skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 %
- Skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader än stadigvarande bo-

städer 1,15 %
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00 %
- Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00 %
- Skatteprocentsatsen för kraftverk 2,60 %

__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.
.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/374

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 107/2014

267 §. MOTION Peter Albäck m.fl.; om delägarskap i Optima samkommun

Kommundirektören:

Kronoby kommun ingår som delägare i Optima samkommun och andel i grundkapitalet upp-
går till knappa 10 % av samkommunens totala grundkapital. Kronoby kommuns andel i
grundkapitalet uppgår till knappa 800 000 €. Andelen lever med Kronoby kommun som
hemkommun utgör enligt bokslutsuppgifterna för år 2012 till drygt 100 elever eller c. 10 %
av totala antalet elever. Kronoby kommun är delägare i samkommunen och delägarskapet
motiveras av att utveckla yrkesutbildningen på andra stadiet i regionen så att denna utbild-
ning på bästa sätt ger ungdomen en möjlighet till att placera sig i arbetslivet med en god
utbildning i grunden och de bästa förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsliv.
Motionsställarna har uppmanat kommunstyrelsen att utreda huruvida det är längre ekono-
miskt och moraliskt försvarbart att kommunen har medel bundna i Optimas grundkapital.

En bedömning av delägarskapets betydelse bör göras utgående från samkommunens roll
och funktion och hur den lyckats i att uppnå de ställda målen, d.v.s. att tjäna näringslivets
behov av kompetent personal och också hur den lyckats bereda ungdomarna en möjlighet till
att få utbildning som ger denna kompetens. Optima har till dessa delar klart uppfyllt de
ställda målen som delägarna har formulerat. Delägarskapet kan ur denna synpunkt betraktat
anses som moraliskt motiverat särskilt som kommunens andel i grundkapitalet fortsättnings-
vis i stort motsvarar antalet studeranden.
En bedömning av grundkapitalets storlek och fördelarna med andelen kan också bedömas
utgående från andelens storlek som alltså uppgår till 10 %. En sådan andel ger inget avgö-
rande inflytande i en samkommun och ur kommunernas synpunkt sett är det ett bekymmer
att inflytande i nuvarande samkommuner är relativt begränsat. I de samkommuner som
kommer att bildas i framtiden kommer de enskilda kommunernas inflytande att minska avse-
värt och utgör på så vis en ytterligare begränsning av kommunens möjligheter till inflytande
över väsentliga samhällsfunktioner som lagstiftaren också bör uppmärksamma.
Ekonomiskt är den största betydelsen som kan härledas ur den satsning i grundkapital som
kommunerna gjort i samkommunen de utexaminerade elevernas insats i arbetslivet regi-
onalt. Det är däremot svårt att gör en kalkyl på den eventuella avkastning på grundkapitalet
som utbildningen gett. Det bör dock konstateras att antalet utexaminerade och elevernas
placering på arbetsmarknaden har varit god och att ”avkastningen” i den bemärkelsen har
varit jämförelsevis god. Dessutom bör det konstateras att Optima samkommun årligen beta-
lar en ränta på 2% på grundkapitalet vilket för kommunens del innebär en årlig avkastning på
ca. 16.000 €.

Delägarskapet i en samkommun kan inte bedömas enbart utgående från de beslut som
samkommunens organ fattat utan måste bedömas utgående från i vilken utsträckning kom-
munens invånare utnyttjar servicen, då de erhåller undervisning av god kvalitet och utgående
från i vilken mån företagarna på orten erhåller kompetent personal som motsvarar näringsli-
vets behov. Kronoby kommun har för sin del i frågan om artesanutbildningens utveckling,
elevrekrytering och fastighetsanvändning meddelat genom att besvära sig mot samkommu-
nens beslut att kommunen inte delar samkommunens uppfattning i denna fråga. Besluten
som gjorts innebär enligt kommunens uppfattning att man till alla delar inte kommer att på ett



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/375

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

framgångsrikt sätt klara av framför allt båtindustrins behov av kompetent personal . Förvalt-
ningsdomstolens utslag har inte ännu erhållits.
Delägarskapet kan inte heller bedömas enbart utgående från huruvida samkommunen har
verksamhetspunkter inom delägarkommunens område.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen torde som svar på motionen uppmana fullmäktige
att konstatera att utgående från de ovan nämnda kriterierna är det ekonomiskt och

moraliskt försvarbart att fortsättningsvis ingå som delägare i samkommunen
Optima. Det är dock orsak att i detta sammanhang också konstatera att de ne-
gativa kostnadseffekterna av att tömma samkommunens välfungerande fastig-
heter i Terjärv bärs solidariskt av alla delägare till dess att fastigheten avyttrats
och

att konstatera att motionen är härmed slutbehandlad.

Tapani Myllymäki föreslog att kommunen tar bort 500 000 € från grundkapitalet. Förslaget
fick inget understöd och förföll därmed.

Bertil Riippa föreslog att en kläm skulle tilläggas om att ärendet utreds. Förslaget fick inget
understöd och förföll därmed.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/376

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

268 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Kommunsekreteraren:

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 20.10.2014
- Kvarnbo daghem arbetsplatsmöte, 21.10.2014
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion, 21.10.2014
- Samkommunen för specialsjukvård och grundservice i mellersta Österbotten,

27.10.2014

b) Sysselsättningsläget i september 2014 i Kronoby: 4,8% (150) arbetslösa varav kvinnor
52,7% (79), under 25 år 14% (21) och över 1 års arbetslöshet 18% (27).

c) Kommunstyrelsens ordförande berättade om innehållet i mötet angående social- och häl-
sovård i Karleby, 23.10.2014.

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
__________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/377

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

269 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.
_________________

Kommunstyrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/378

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 262-269

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det.

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 parter fått del av beslutet.



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
4.11.2014

Sida
19/379

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

12.11.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är
part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden
utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom
bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god
tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get.


