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Ärendets
nummer

Ärende

213 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
214 §. PROTOKOLLJUSTERARE
215 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
216 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
217 §. LÄMPLIGHETSBEDÖMNING Konsultens muntliga rapport angående

sökande till kommundirektörstjänsten
218 §. BILDNINGSVÄSENDET Skolnätverket
219 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2016
220 §. SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten år 2016
221 §. SKATTER Kommunens rätt besluta om befrielse från kommunal- och

fastighetsskatt 2016-2018
222 §. SKATTER Terjärv Ishall Ab - Teerijärven Jäähalli Oy:s förslag om 0 %

fastighetsskatt för idrottsanläggningar i aktiebolags ägo
223 §. STIPENDIER Principer för erhållande av s.k. hemortsstipendier
224 §. TURISM Concordias anhållan om samverkan inom

Jakobstadsregionens turism
225 §. BIDRAG Nedervetil Häst Vänner rf:s anhållan om bidrag för

elanslutning
226 §. BIDRAG Kronoby Pensionärer r.f.:s anhållan; lunch och

kaffebjudning vid höstmöte
227 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
228 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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213 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 21 oktober 2015 och tillställts samtliga med-
lemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutsför.
_______________
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214 §. PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Elisabeth Hagström och Susanne Hongell att justera protokollet.
Protokollet justeras den 28 oktober 2015.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Elisabeth Hagström och Susanne Hongell till protokolljuste-
rare.
_______________
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215 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelsens ordförande föreslog att § 217 skulle behandlas före § 216 med presenta-
tion av Mona Andersson-Kuorikoski från VMP group.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med ovannämnda ändring.
_______________
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216 §. NÄMNDERS PROTOKOLL

Kanslisekreteraren:

Enligt 51 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, dess ordförande, kommundirektören
eller en tillförordnad tjänsteman överföra av en nämnd avgjort ärende till behandling i styrel-
sen. Styrelsen kan upphäva nämndens beslut eller återförvisa ärendet till ny behandling.

Genomgången av besluten ger även styrelsen information om nämndernas verksamhet och
aktuella frågor.

Avskrifter av protokoll från följande möte har tillställts kommunstyrelsen:

- tekniska nämnden, 14.10

KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndens möte.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________

Ärendet behandlades efter § 217
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Dnr: KST 109/2015

217 §. LÄMPLIGHETSBEDÖMNING Konsultens muntliga rapport angående sökande till
kommundirektörstjänsten

T.F. KD:

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte 28.9.2015 194 §, att teckna avtal med VMP Group
gällande lämplighetsbedömning. I samma paragraf beslöts även att rekryteringskonsulten
avger rapport i samband med ett extra insatt kommunstyrelsemöte 26.10.2015. Kommunsty-
relsen beslöt därtill att de till kommundirektörstjänsten sökande Malin Brännkärr och Fredrik
Näse kallas till lämplighetsbedömningen.

T.F. KD.:S FÖRSLAG:

Rekryteringskonsulten ger kommunstyrelsen en muntlig rapport angående resultatet av
lämplighetstest, som gjorts med två av de sökande till kommundirektörstjänsten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen tog del av informationen.
_______________

T.f. KD. Inger Bjon anmälde jäv efter att ha anmält sitt intresse för tjänsten och avlägsnade
sig från rummet under behandling av denna paragraf.
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Dnr: KST 122/2015

218 §. BILDNINGSVÄSENDET Skolnätverket

Bildn.nämnden 1.10.2015, 39 §:
I årets budget för 2015 finns inskrivet under bildningssektorns ansvarsområde grundläggande utbild-
ning ”Fullmäktige utser en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen, detta sedan kommun-
fullmäktige beslöt enligt ovan 18.12.2014 § 68
Bildningsnämnden behandlade ärendet 12.2.2015 9 § och diskuterade ärendet ur följande perspektiv.
”Det är viktigt att arbetsgruppen har en bred och representativ sammansättning och ärendet behand-
las ur flera synvinklar samt i ett längre tidsperspektiv. Förankringen i fullmäktige är viktig eftersom
fullmäktige fattar beslut i ärendet.
En skolnätsutredning ska helst göras utgående från ett helhetsperspektiv i kommunen med betoning
på framtiden och gärna utmynna i ett förslag som fullmäktige behandlar. Tekniska sektorn har lovat
bistå med en fastighetsinventering, som innehåller en analys av skolfastigheterna och investerings-
och underhållsbehovet på sikt. Invånar- och elevantalets utveckling i kommunen bör även finnas med
och en översikt över de nuvarande skolskjutsarna. Pedagogiska aspekter utgående från kraven i den
nya läroplanen ska också beaktas. Den kommunala ekonomin bör även beaktas samt kostnader per
skola och per elev. Därtill bör en konsekvensbedömning presenteras av olika förslag.
Arbetsgruppen bör även diskutera hörande av olika samarbetspartners, tidtabell samt utredningens
format”.
Kommunstyrelsen handlade ärendet 9.3.2015 79 § och beslöt
”Kommunstyrelsen för ärendet till kommunfullmäktige och föreslår att fullmäktige tillsätter en arbets-
grupp bestående av fullmäktigeledamöter för att utreda skolnätet i kommunen. Arbetsgruppen har rätt
att kalla intressenter och sakkunniga efter behov”
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 19.3.2015 17 § och beslöt
” Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Nina Hansén, Karin Saarukka, Inger Backman, Jan-Erik
Hästö, Hans-Erik Lindgren, Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tuula Forsander, Anna-Lena Långbacka
och Peter Albäck till en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen. Hans-Erik Lindgren fungerar
som sammankallare för gruppen. Gruppen utser ordförande bland sina medlemmar och har rätt att
kalla intressenter och sakkunniga vid behov.”

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden diskuterar skolnätsutredningen.

BESLUT:
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

________________
Kst 26.10.2015

T.f. KD:

Efter fullmäktigemötet den 24 september 2015 hölls en aftonskola angående skolnätsarbets-
gruppens resultat. Samtliga styrelse- och fullmäktigemedlemmar tilldelades rapporten från
skolnätsarbetsgruppen i skriftlig form. Arbetsgruppens medlemmar presenterade vad som
kommit fram vid samlingarna som hållits vid kommunens samtliga skolor för barn i årskur-
serna 1-6.
I skolnätsarbetsgruppens rapport framkommer förtjänstfullt renoveringsbehov, statistiska
fakta och för- och nackdelar med skolstängning

Det finns flera indikatorer för att skolnätverket behöver revideras under de närmaste åren:
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1. Kommunens dåliga ekonomi, som till stor del förorsakas av minskade statsandelar.
Det sjunkande antalet elever betyder direkt mindre statsandelar och accentueras av
att själva enhetspriset sjunker.

2. Elevutvecklingen i kommunen visar en negativ trend. Kommunens samtliga elever
i årskurserna 1-6 ryms in i tre skolor.

3. Bildningsverket hyr skolorna av tekniska verket. Det är inte motiverat att en alltför
stor del av budgetmedlen går till intern hyra. Överloppsfastigheter kan avvecklas.

4. Skolorna är i stort behov av renovering och investeringar och en prioritering bör
göras i fråga om vilka fastigheter som är mest ändamålsenliga för skolsektorn. Ele-
ver och lärare har rätt till en trygg miljö beträffande ventilation och övrig utrustning.

5. Den nya läroplanen, som träder i kraft 2016, ställer krav på skolor som är lättare att
uppfylla i enheter med fler lärare, bl.a. mera teamarbete, fler kurser m.m.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunen drar in skolan i Småbönders och flyttar eleverna till Terjärv

skola 1.8.2016,
att kommunen drar in Norrby skola 1.8.2016 och flyttar eleverna till Centralskolan,
att kommunen avyttrar obehövliga fastigheter,
att kommunen ser över skolskjutsnätet 2017 samt
att kommunen avvaktar med övriga åtgärder tills budgetarbetet för år 2018 inleds.

Under diskussionen föreslår Bengt-Johan Skullbacka understödd av Hans Sandström och
Anders Forsberg att skolan i Småbönders inte ska dras in. Susanne Hongell, understödd av
Michaela Dahlbacka, föreslår att både skolan i Småbönders och skolan i Norrby ska finnas
kvar. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det finns tre förslag och om-
röstningar bör verkställas. Första omröstningen föreslås ske med namnupprop där Skull-
backas förslag stöds med ett ”ja” och Hongells förslag stöds med ett ”nej” vilket godkändes.
Vid omröstningen avgavs 2 ja-röster (Sandström, Skullbacka), 6 nej-röster (Dalvik, Dahl-
backa, Forsberg, Hagström, Hongell, Strandvall) samt en som avstod från omröstningen
(Byggmästar).
Ordföranden föreslog att den andra omröstningen sker med namnupprop där t.f. kommundi-
rektörens förslag stöds med ett ”ja” och Hongells förslag som vann första omröstningen med
ett ”nej” vilket godkändes. Då vid omröstningen avgavs 3 ja-röster (Dalvik, Hagström, Bygg-
mästar) och 6 nej-röster (Dahlbacka, Forsberg, Hongell, Sandström, Skullbacka, Strandvall)
beslöt kommunstyrelsen omfatta Hongells förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att kommunen avyttrar obehövliga fastigheter,
att kommunen ser över skolskjutsnätet 2017 samt
att kommunen avvaktar med övriga åtgärder till budgetarbetet för år 2018

inleds.
_____________________
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Dnr: KST 124/2015

219 §. SKATTER Fastställa inkomstskattegräns för år 2016

Tf ekonomichefen:

Inkomstskattesatsen för skatteåret 2016 ska meddelas Skatteförvaltningen senast månda-
gen 16 november 2015. Om en kommun inte har meddelat inom den utsatta tiden används
skattesatsen för år 2015 vid förskottsuppbörden 2016. Inkomstskattesatsen ska anges med
en fjärdedels procents noggrannhet. Inkomstskattesatsen i Kronoby kommun har för åren
1994 – 1997 varit 19 %, för åren 1998 – 2013 19,5 %, år 2014 20 % och år 2015 20,75 %.

Budgetförslaget för år 2016 som framläggs för behandling utgår från en oförändrad skatte-
procentsats på 20,75 %.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunens skattesats för år 2016 fastställs till 20,75 %.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 125/2015

220 §. SKATTER Fastställa procent för fastighetsskatten år 2016

Tf ekonomichefen:

Enligt fastighetsskattelagens (654/1992) 11 § (1266/2001) bestämmer kommunfullmäktige
årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom de i lagen
fastställda procentgränserna samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för
finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna för skatteåret 2016 ska meddelas Skatteförvalt-
ningen senast måndagen den 16 november 2015.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskattesatserna för år 2016 enligt

följande (oförändrat från år 2015):
- 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 %

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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Dnr: KST 127/2015

221 §. SKATTER Kommunens rätt besluta om befrielse från kommunal- och fastighets-
skatt 2016-2018

Tf ekonomichefen:

Rätten att besluta om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt övergick till Skatteförvalt-
ningen 1.6.2013 genom en ändring av lagen om skatteuppbörd (882/2012). Kommunen kan
ändå förbehålla sig beslutsrätten genom att lämna in en anmälan till skatteuppbördsmyndig-
heten. I enlighet med anmälan avgör kommunen då ärenden som gäller hel- eller delvis be-
frielse från kommunalskatt eller fastighetsskatt eller båda, med iakttagande av 38 a § i lagen
om skatteuppbörd. För att förbehålla sig beslutsrätten i fråga om ansökningar perioden
1.1.2016 – 31.12.2018 ska kommunen göra en anmälan till Skatteförvaltningen senast
18.11.2015. Kommunen kan också välja att förbehålla sig beslutsrätten endast för den ena
skattekategorin.

Om kommunen har beslutat förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och
fastighetsskatt ska kommuninvånarna rikta ansökningar om befrielse till kommunen. Om
kommunen däremot inte förbehåller sig beslutsrätten ska kommuninvånarna rikta ansök-
ningar om befrielse till Skatteförvaltningen. Kommunen bör informera invånarna om sitt be-
slut i frågan och vad det innebär, så att eventuella ansökningar om befrielse från skatt riktas
till rätt myndighet, till exempel på kommunen webbplats.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att inte förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal-
och fastighetsskatt, vilket innebär att kommuninvånarna riktar sina ansökningar om befrielse
direkt till Skatteförvaltningen.

Bengt-Johan Skullbacka föreslog under diskussionen understödd av Anders Forsberg att
kommunen skulle förbehålla sig beslutsrätten om befrielse av fastighets- och kommunalskat-
ten. Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag och omröstning bör verkställas. Hon
föreslog att det skulle verkställas med namnupprop där den som stöder t.f. kommundirektö-
rens förslag röstar ”ja” och den som stöder Skullbackas förslag röstar med ”nej”. Då vid om-
röstningen avgavs 5 ja-röster (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Strandvall, Byggmästar) och 4
nej-röster (Forsberg, Hongell, Sandström, Skullbacka) beslöt styrelsen omfatta t.f. kommun-
direktörens förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med t.f. kommundirektörens förslag.
_______________
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Dnr: KST 174/2014

222 §. SKATTER Terjärv Ishall Ab - Teerijärven Jäähalli Oy:s förslag om 0 % fastig-
hetsskatt för idrottsanläggningar i aktiebolags ägo

Tf ekonomichefen:

Terjärv Ishall Ab – Teerijärven Jäähalli Oy har lämnat in en anhållan om att Kronoby kom-
munfullmäktige för år 2015 och framöver fastslår fastighetsskatteprocenten för idrottsanlägg-
ningar i aktiebolags ägo till 0,00 %.

Terjärv Ishall Ab – Teerijärven Jäähalli Oy lämnade in samma anhållan tidigare, vilket be-
handlades av kommunstyrelsen 2.2.2015 § 29. Beslutet var då att kommunstyrelsen avslår
anhållan. Kommunfullmäktige har 13.11.2014 § 60 beslutat att skatteprocentsatsen för all-
männyttiga samfund år 2015 är 0,00 %, men det gäller inte aktiebolag.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen avslår Terjärv Ishall Ab - Teerijärven Jäähallis anhållan om sänkning av
fastighetsskatteprocenten men köper en annonsplats för 2 000 €.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 126/2015

223 §. STIPENDIER Principer för erhållande av s.k. hemortsstipendier

Tf ekonomichefen:

Kommunstyrelsen fastställde 16.12.2002 § 404 följande regler för det s.k. hemortsstipendiet:
Stipendiet föreslås beviljas den, som 31.12.2002 är skriven i kommunen och på heltid stude-
rar universitet, högskola eller yrkeshögskola. Stipendiet beviljas efter ansökan, som bör åtföl-
jas av studieintyg, en gång per år för hela kalenderåret. Förutsatt att anslag finns i budgeter-
na beviljas stipendiet åt samma person för högst 4 år. Stipendiets storlek kunde vara 250
€/år.

Ansökningstiden är i huvudsak 2.1 - 31.5. per år. Stipendierna beviljas så fort som möjligt
efter inlämnande.

På grund av oklarheter förslås följande ändringar i reglerna:
- Stipendium beviljas den, som per 1.2.2016 är mantalsskriven endast i Kronoby

kommun och på heltid studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola
- Stipendiet beviljas efter ansökan, som bör åtföljas av studieintyg, en gång per

år för hela kalenderåret. Studieintyget från läroanstalten över att sökanden är
närvaroanmäld till vårterminen 2016 bör vara daterat inom 1.2 - 30.4.2016.

- Ansökningstiden är i huvudsak 1.2 - 30.4 per år. Stipendierna beviljas så fort
som möjligt efter inlämnande.

- Stipendiet är riktat till ungdomar i ålder 18 - 29 år
- Förutsatt att anslag finns i budgeterna beviljas stipendiet åt samma person för

sammanlagt högst 4 år. Stipendiets storlek kunde vara 150 €.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkänner förslagen till nya principer för erhållande av s.k. hemortssti-
pendier enligt t.f. ekonomichefens förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 113/2015

224 §. TURISM Concordias anhållan om samverkan inom Jakobstadsregionens turism

T.f. KD:

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden har 28.9.2015 beslutit sända ett ärende
gällande "Hållbar och optimal samverkan för Jakobstadsregionens turism; utredningsfas" till
kommunstyrelserna för utlåtande. Utlåtandena sänds till Concordia, som bereder ärendet på
nytt till samarbetsnämndens sammanträde 2.11.2015. Concordia har därefter anhållit om
utlåtande från styrelsen för Sju broar och delat ut ytterligare material.

Concordia och 7 Broars Skärgård har utrett en nystart inom turismsektorn. I verksamhetspla-
nen föreslås tre nya tjänster: turismutvecklare, branschutvecklare och "försäljningskanal".
Dessa tjänster torde förorsaka utökade utgifter, som kommunerna förutsätts stå för. Tjäns-
terna är säkert inte onödiga, eftersom Concordia inte har dessa personresurser från tidigare.

Marknadsföringsnamnet "Visit Jakobstad" är ett nytt sätt att tackla turismnäringen. I utred-
ningen står att man skall marknadsföra en plats genom att göra det genom upplevelsen/pro-
dukten/tjänsten, inte genom geografiska namn. Visit Jakobstad innehåller i allra högsta grad
ett geografiskt namn. Namnet 7 broars skärgård är ett bra namn med bra renommé utanför
Österbotten. Föreningen behöver inte upphöra utan kan lämnas vilande, ifall turismen över-
förs på annan aktör. Det kan vara bra att ha en förening i de fall man behöver en förenings-
bas för ansökning av bidrag utifrån. Utvecklingsbolaget Concordia är inte bäst på att i tradi-
tionell mening bedriva turistbyråverksamhet, varför den saken också i fortsättningen skulle
handhas av kommunerna. Förslaget i sig innehåller annars inget annat nytt.

Kronoby har år 2015 betalat 114 000 € till Concordia för "att skapa förutsättningar för regio-
nens utveckling och välfärd, fungera som en startmotor för regionala processer och utveck-
lingshelheter, initiera och förverkliga regionala utvecklingsprojekt samt bygga och upprätthål-
la nätverk, stöda regionens kompetensförsörjning och säkerställa tillförseln av extern utveck-
lingsfinansiering till Jakobstadsregionen" (källa: Concordias hemsidor).

Föreningen 7 broars Skärgård har under 2015 fungerat utan verksamhetsledare sen den
tidigare befattningshavaren avslutade sin anställning. Föreningen har därför klarat sig med
lägre budget än normalt (under 5 000 euro år 2015).

Kommunen har fyra möjligheter:
1) att fortsätta som förut med att Sju broars skärgård handhar marknadsföringen med eller

utan verksamhetsledare och kommunens egen marknadsföringsgrupp arbetar utgående
från sina egna verksamhetsförutsättningar.

2) att kommunen antar Concordias erbjudande och förbinder sig till att tillsammans med de
övriga kommunerna i nejden finansiera tre nya personresurser. För Kronobys del innebär
det en ökning av budgeten de närmaste tre åren till: 46 511€, 41 666€ och 38 334€. Årets
budget till Sju broars skärgård r.f. är 5 000 euro

3) att behålla pengarna för turism inom kommunen och placera dem under kommunens egen
marknadsföringsgrupp.

4) att utveckla samarbete med KOSEK i Karleby.
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Det finns en möjlighet att kommunerna åtar sig att sponsorera en av de tilltänkta arbetsta-
garna, såvida helheten garanteras av Staden Jakobstad. I så fall läggs föreningen Sju broars
skärgård r.f. troligen på is. För att effektivt kunna marknadsföra regionen i framtiden behövs
en nytändning inom turismen. Dagens ekonomiska situation torde inte möjliggöra någon ut-
ökning av budgetramen, utan turismsatsningen borde klara sig med nuvarande summa eller
högst en anställd, som kommunerna gemensamt finansierar.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att fortsätta diskussionerna kring Concordias erbjudande om
samverkan inom regionens turism under förutsättning att anslaget för turism inte ökar. Tu-
rismsatsningen bör klara sig med nuvarande budgetsumma för turism (högst 5 000 euro/år)
eller högst en anställd (högst 10 000 euro/år), som kommunerna gemen-samt finansierar.

Kommunstyrelsen tar i detta skede inte ställning huruvida kommunen fortsätter sitt samarbe-
te angående turismen, utan avvaktar Samarbetsnämndens i Pedersörenejden diskussion i
ärendet.

BESLUT:

Ärendet bordlades i väntan på att personal från Concordia kommer och berättar mera.
_______________
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Dnr: KST 117/2015

225 §. BIDRAG Nedervetil Häst Vänner rf:s anhållan om bidrag för elanslutning

Kst 10.2.2014 § 36:
Planläggaren:
Ett initiativ inlämnat av Nedervetil Häst Vänner r.f. om anläggandet av en ridplan i Nedervetil; har be-
handlats i de kommunala instanserna under år 2013.
Tekniska avdelningen har tillsammans med NHV r.f. granskat flera tänkbara områden i Nedervetil och
ett lämpligt område har hittats väster om Tast/Kaino området. Området är ca 1,1 ha stort. Enligt före-
ningen behöver en ridplan ha måtten ca 70x40 m för att vara en bra ridplan. Dessutom måste det fin-
nas utrymme för parkering och publik. Ett pris har förhandlats fram med markägaren Sten-Olof Han-
sén. Tekniska nämnden beslöt 11.12.2013 att detta markområde föreslås som ridplan.
Kommunen skulle köpa markområdet för att sedan arrendera ut det till föreningen Nedervetil Häst
Vänner r.f. som sätter området i skick.
För att få lite mera fakta om ridplanen samt vad föreningen har för planer med detta projekt har de
ombetts lämna in en redogörelse.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige
att inköpa av Sten-Olof Hansén ett ca 1,1 ha stort outbrutet markområde underlydande lägen-

heten Grovföbacka RNr 18:0 i Överby by, till ett pris av 11 500 € (markens värde 7 000 € +
skogsbeståndets värde 4 500 €).

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Intogs en kläm om, att kommunen endast arrende-
rar ut området i fråga. För övriga kostnader står arrendetagaren.
_____________________

Kfge 3 § 20.2.2014

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_____________________

Kst 12.10.2015, 204 §
Förvaltningschefen:
Föreningen Nedervetil Häst Vänner anhåller om kommunalt bidrag för anskaffande av elanslutning
och linjedragning till det av kommunen hyrda området i Nedervetil, vilket används som ridplan.

Kommunen har enligt tekniska verket i dagens läge ingen ledigvarande elanslutning och priset för en
ny anslutning är enligt offerten 2 950 €. Kommunstyrelsen har inga medel anslagna för understöd av
föreningar, utan ärenden av dylik karaktär överförs på kultur- och fritidssektorn, vars projektbidrag
utdelas under första halvåret.

KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen avslår föreningen Nedervetil Häst Vänners anhållan om kommunalt bidrag för an-
skaffande av elanslutning och linjedragning.

Under diskussionen föreslog Elisabeth Hagström att kommunen anskaffar en elanslutning och att fak-
turan för använd el administreras till Nedervetil Häst Vänner r.f. Mikaela Dahlbacka understödde för-
slaget.
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Efter att diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att det finns två förslag och att omröstning
bör företas. Omröstningen sker med namnupprop. Den som röstar på KD:s förslag röstar "ja" och den
som röstar på Hagströms förslag röstar "nej". Avgavs fyra (4) "ja"-röster (Skullbacka, Dalvik, Sand-
ström och Byggmästar) och fem (5) "nej"-röster (Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Hongell och Strand-
vall). Hagströms förslag vann

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning, att kommunen införskaffar en elanslutning och att fakturan
för använd elektricitet sänds till Nedervetil Häst Vänner r.f. Beslutet meddelas tekniska avdelningen.
__________________

Kst 26.10.2015

T.f. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen återtar sitt beslut av den 12.10.2015, 204 § p.g.a att beslutet strider mot
klämmen i kommunfullmäktiges beslut av den 20.2.2014, 3 §.

Kommunstyrelsen omber föreningen att i bidragsfrågor vända sig till kultur- och fritidssektorn,
vars projektbidrag utdelas under första halvåret.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 123/2015

226 §. BIDRAG Kronoby Pensionärer r.f.:s anhållan; lunch och kaffebjudning vid höstmöte

T.f. KD
Kronoby Pensionärer r.f. är värd för Svenska Pensionärsförbundet Österbotten r.f:s höstmöte
i Kronoby den 10.november 2015. Till mötet beräknas det komma 80-100 personer.

Kronoby Pensionärer r.f. önskar att Kronoby kommun bjuder på lunch och kaffe, som kuty-
men har varit på övriga orter där höstmötet hållits. Mötet hålls vid församlingshemmet och för
lunch och kaffe åtgår 16€/person. Kommunstyrelsen har inte budgeterat några medel för
ändamålet.

Äldrerådet har inte använt hela sin budget under detta år och ordförande Stig Östdahl samt
vice ordförande Nils-Anders Granvik accepterar, att 1 000€ av äldrerådets återstående me-
del kan användas till förmån för deltagarna vid Svenska Pensionärsförbundets höstmöte.
Resten kunde tas från kommunstyrelsens övriga verksamhetskonton.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen beviljar Kronoby Pensionärers r.f. anhållan om att sponsorera mat och
kaffe för deltagarna vid Svenska Pensionärsförbundets höstmöte till en summa av maximalt
1 600€.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_______________

Göran Strandvall anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet under behandlingen av denna
paragraf.



KRONOBY KOMMUN

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum
26.10.2015

Sida
15/314

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

3.11.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

227 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:

a) Miljöministeriets/Finlands kommunförbunds brev till byggnadstillsynsmyndigheterna om
nödinkvartering av asylsökande.

b) Skrivelse riktad till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och skolnämnden i Kronoby
kommun,
daterad 13.10.2015 och undertecknad av Jeussens föräldrar med barn i dagisåldern gm
Nina Vikström och Jeussen byaråd gm ordf. Johan Björklund; Förtydligande av Jeussen
föräldrars åsikter i daghemsfrågan.

c) Regionförvaltningsverkets meddelande om tillstånd för Terveysoperaattori Oy att idka
privata socialtjänster.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen antecknar ärendena för kännedom.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
________________
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228 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.
_______________
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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: 217 - 220, 224

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

Paragrafer: 221-223, 225-226

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: 221-223, 225-226

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.
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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.


