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Sammanträdestid Måndagen den 29 februari 2016, kl. 18:00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

33 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
34 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
35 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
36 §. NÄMNDERS PROTOKOLL
37 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns

allmännyttiga fond
38 §. FONDER Ändring av stadgar för Kronoby kommuns allmän-

nyttiga fond
39 §. FULLMAKT Rätt att teckna kommunens penningkonton
40 §. BOLAGSSTÄMMOR Val av kommunens representanter 2016
41 §. BOLAGSSTÄMMOR Direktiv för kommunens representanter
42 §. AVTAL Förslag till nytt grundavtal för Kvarnen samkommun
43 §. SAMKOMMUNER Mellersta Österbottens samkommun för social- och

hälsovården; utkast till Grundavtal: teknisk ändring
som möjliggör partiellt medlemskap

44 §. FÖRVALTNING Utse deltagare till strategiseminarium om social- och
hälsovården

45 §. FASTIGHETER Köp av radhustomt vid Idrottsvägen, Kronoby centrum
46 §. MARKOMRÅDEN Försäljning av kommunens markområde bredvid

Perho å, Nedervetil centrum.
47 §. MARKOMRÅDEN Försäljning av mark åt Kenneth Björkfors
48 §. MOTIONER Peter Albäck m.fl.:s motion; regler för bidrag till före-

tag och före ningar och återtagande av beslut 20.2.2014
§ 3 i fullmäktige

49 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
50 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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33 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats den 24 februari 2016 och tillställts samtliga
medlemmar av kommunstyrelse och fullmäktige.

BESLUT:

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och kommunstyrelsen beslutför.
___________________
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34 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen utser Anders Forsberg och Elisabeth Hagström att justera protokollet. Pro-
tokollet justeras den 2 mars 2016.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg Anders Forsberg och Tapani Myllymäki till protokolljusterare.
__________
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35 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Mikaela Dahlbacka meddelade att hon vill diskutera en skrivelse, som kan behandlas under
delgivningsärenden.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan i föreliggande form med tillägget att
ytterligare ett ärende behandlas under delgivningsärenden.
__________________
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36 §. 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, 20.1.2016
- bildningsnämnden, 3.2.2016
- svenska skolsektionen, 3.2.2016
- miljönämnden, 9.2.2016

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen övertar inte till behandling de ärenden som avgjorts på nämndernas mö-
ten.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 25/2016

37 §. FONDER Utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond

Ekonomichefen:

Avkastningen från Kronoby kommuns allmännyttiga fond för år 2015 uppgår till 2 317,77 €.
Beloppet bildas genom dividender på aktier i Kesko Oyj och i Nordea Bank FDR samt av
räntan på den del som kommunen disponerat över.
Enligt fondens stadgar ges 25 % av avkastningen eller 579,44 € till Folkhälsans lokalavdel-
ning i Kronoby, 25 % eller 579,44 € till Kronoby folkhögskola som stipendier till flickor enligt
gällande stadgar och resten eller 1 158,89 € för yrkesutbildning. Till elever från Terjärv kom-
mundel utdelas av totalbeloppet 24 % eller 556,27 €, 13 % eller 301,31 € åt elever från Ne-
dervetil kommundel och 13 % eller 301,31 € åt elever från Kronoby kommundel. Den del av
avkastningen som utdelas för yrkesutbildning brukar utannonseras att sökas.

Eftersom inga ansökningar om stipendier för yrkesutbildning inkom 2015 beslöt styrelsen
4.5.2015 § 115 att anslaget om 1 193,15 € för detta ändamål överförs till 2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utdelar 579,44 € till Folkhälsans lokalavdelning i Kronoby, 579,44 € till
Kronoby folkhögskola som stipendier åt flickor. Återstående stipendiemedel om totalt
2 352,04 € anslås att sökas för yrkesutbildning med en kort annons på anslagstavlan och
Kronoby kommuns webbplats.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 24/2016

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

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.

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.
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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 föreslår för fullmäktige
att kommunfullmäktige godkänner de nya stadgarna för Kronoby kommuns

allmännyttiga fond.
__________________
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Dnr: KST 28/2016

39 §. FULLMAKT Rätt att teckna kommunens penningkonton

Eftersom det de senaste åren skett förändringar i personalen bör en uppdatering göras över
vem som har rätt att teckna kommunens konton.

FÖRVALTNINGSCHEFENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen berättigar t.f. kommundirektör Malin Brännkärr, ekonomichef Pamela
Kjellman, bokförare Anna-Maria Forss samt kanslisterna Monica Holmbäck och Carita Hell-
ström att teckna kommunens konton från och med 1.3.2016 tillsvidare. Teckningsrätt som
beslutats om tidigare upphävs i och med detta beslut.

Kronoby Andelsbank FI18 5553 0310 0058 55
Kronoby Andelsbank (Nedervetil) FI98 5553 1710 0003 71
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki (Terjärv) FI57 5163 4020 0101 32
Nordea Bank Finland FI84 2011 1800 1100 59
Danske Bank FI23 8000 1300 7310 65
Handelsbanken FI08 3131 3001 0247 02

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________________

Malin Brännkärr anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i salen under behandlingen av
denna paragraf.
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Dnr: KST 26/2016

40 §. BOLAGSSTÄMMOR Val av kommunens representanter 2016

Förvaltningschefen:

Enligt kommunallagen § 23 bevakar styrelsen kommunens intresse samt företräder kommu-
nen och för kommunens talan, om inte annat bestämts i en instruktion. Kommundirektören
har rätt att uttala sig på kommunens vägnar (KomL § 24).
Kommunstyrelsen har årligen utsett representanter till de bolags- och andelsstämmor, i vilka
kommunen är aktie- och andelsägare. Ifall särskilda representanter inte utses är kommundi-
rektören företrädare enligt ovannämnda stadgande i § 24 KomL.
Förutom de bolags- och andelsstämmor, som representanter utsetts till tidigare, bör repre-
sentanter utses för nya bolag.
På en bolagsstämma kan inte kommunens röster fördelas på flera åsikter. Det är därför mo-
tiverat att utse endast en företrädare, men det kan vara motiverat att utse tillräckligt antal
ersättare.
Kommunallagen har bestämmelser om att kommunstyrelsen eller någon annan i en instruk-
tion förordnad kommunal myndighet vid behov ger dem som företräder kommunen i sam-
funds, institutioners och stiftelsers förvaltningsorgan anvisningar om hur kommunen skall
ställa sig till de frågor som behandlas. Dottersamfund till kommunen (där kommunen har
mera än 50 % av aktierna) är bolagen 1, 2, 5, 7, 8 och 34 intressesamfund (där kommunen
har 20 - 50 % av aktierna) är bolagen 6, 13, 14 och 26.

Kommunfullmäktige godkände 28.1.1999 koncerndirektiv. Behovet av anvisningar har ökat
genom ibruktagande av koncernbalansräkning vid tillämpningen av bokföringslagen i kom-
munal redovisning och genom de ändringar i aktiebolagslagen, som trädde i kraft 1.9.1997.
I budgeten 2016 sidan 24 finns under övriga villkor följande anteckning för andra bolag:
”Kommunstyrelsen skall ge direktiv om avkastningskrav även för bolag i kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen har även för år 2016 ställt ett avkastningskrav om 5 % på aktiekapitalet i
dotterbolagen Kronoby Vatten och Avlopp Ab samt Ab Terjärv Vatten och Avlopp. Beräknad
avkastning uppgår till 4 700 €.” Avkastningen för Kronoby Elverk Ab förväntas bli 200 000 €."

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser en representant och ersättare till nedannämnda bolags- och
andelsstämmor för år 2016.
Till bolagen i p. 23, 24 och 28 utses dock ingen representant.
Kommunstyrelsen befullmäktigar Österbottens svenska producentförbund att företräda
kommunen i p. 26.

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab
2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp
3. Nedervetil vattenandelslag
4. Andelslaget Söderby Vatten
5. Fastighets Ab Båskgränd
6. Fastighets Ab Heimsjöliden
7. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus
8. Fastighets Ab Hembo
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9. Fastighets Ab Kroncentrum
10. Bostads Ab Lillåvägen
11. Bostads Ab Älvbrinken
12. Bostads Ab Langbacka
13. Fastighets Ab Sparbankshuset
14. Ab Kronoby Konstis Oy
15. Nikula Travbana Ab
16. Oy Abilita Ab
17. Ab Ekorosk Oy
18. Oy Telefooni Invest Ab
19. Andelslaget Viexpo
20. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag
21. Kronoby Energiandelslag
22. Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
23. Ab Det finlandssvenska kompetenscentrum inom det sociala området
24. Metsäliitto Osuuskunta
25. Kuntarahoitus OYJ
26. Lännen Tehtaat
27. Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab.
28. Guldkusten Ab
29. Kronoby Elverk Ab
30. Oy Komit Ab

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt följande representanter och ersättare i bolags- och
andelsstämmor för år 2016:

1) Kronoby Vatten och Avlopp Ab:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Seppo Filppula.

2) Ab Terjärv Vatten och Avlopp:
Peter Svartsjö, ersättare Stefan Högnabba.

3) Nedervetil vattenandelslag:
Carl-Johan Enroth, ersättare Sixten Dalvik.

4) Andelslaget Söderby Vatten:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Susanne Hongell.

5) Fastighets Ab Båskgränd:
Liane Byggmästar, ersättare Seppo Filppula.

6) Fastighets Ab Heimsjöliden:
Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Peter Svartsjö.

7) Fastighets Ab Terjärv Veteranhus:
Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Peter Svartsjö.
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8) Fastighets Ab Hembo:
Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte.

9 ) Fastighets Ab Kroncentrum:
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren.

10) Bostads Ab Lillåvägen:
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren.

11) Bostads Ab Älvbrinken:
Ossian Wassborr, ersättare Carl-Otto Slotte.

12) Bostads Ab Langbacka:
Peter Svartsjö, ersättare Inger Wistbacka.

13) Fastighets Ab Sparbankshuset:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Göran Strandvall.

14) Ab Kronoby Konstis Oy:
Inger Backman, ersättare Jan-Erik Hästö.

15) Nikula Travbana Ab
Bengt-Johan Skullbacka, ersättare Stefan Högnabba.

16) Oy Abilita Ab:
Stefan Dahlvik, ersättare Elisabeth Hagström.

17) Ab Ekorosk Oy:
Helena Broända, ersättare Hans-Erik Lindgren.

18) Oy Telefooni Invest Ab:
Bernt Storbacka, ersättare Sixten Dalvik.

19) Andelslaget Viexpo:
Seppo Filppula, ersättare Susanne Hongell.

20) Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag:
Liane Byggmästar, ersättare Jan-Erik Hästö.

21) Kronoby Energiandelslag:
Hans-Erik Lindgren, ersättare Mats Stenbäck.

22) Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia:
Anders Forsberg, ersättare Sixten Dalvik.

23) Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området:
Ingen representant utses.

24) Metsäliitto Osuuskunta:
Ingen representant utses.
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25) Kuntarahoitus OYJ:
Kommundirektören, ersättare Bernt Storbacka

26) Lännen Tehtaat:
Österbottens svenska producentförbund r.f. befullmäktigas utse företrädare.

27) Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli - Kronoby flyghangar Fastighets Ab:
Kommundirektören, ersättare Sixten Dalvik.

28) Guldkusten Ab:
Ingen representant utses

29) Kronoby Elverk Ab:
Liane Byggmästar, ersättare Hans-Erik Lindgren.

30) Oy Komit Ab:
Thomas Hongell, ersättare Anders Forsberg

_________________
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Dnr: KST 27/2016

41 §. BOLAGSSTÄMMOR Direktiv för kommunens representanter

Förvaltningschefen:

Kommunstyrelsen utsåg i föregående paragraf kommunens representanter till bolagsstäm-
mor. Som direktiv för val vid dessa bolagsstämmor, borde kommunstyrelsen nominera per-
soner för uppdrag till styrelsemedlemmar, revisorer och ersättare i de bolag som framgår
nedan. Jämställdhetsbestämmelserna bör iakttas.
I kommunens dotterbolag under punkterna 1-6 bör med anledning av en lagändring 2009
revisionen skötas av enbart yrkesrevisorer, vilket i vår kommun betyder BDO Audiator Ab,
med Anders Lidman som ansvarig revisor.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen nominerar de personer, som enligt kommunstyrelsen borde väljas till sty-
relsemedlemmar och ersättare för följande bolag:

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab
2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp
3. Fastighets Ab Båskgränd
4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus
5. Fastighets Ab Hembo
6. Kronoby Elverk Ab
7. Fastighets Ab Heimsjöliden
8. Fastighets Ab Sparbankshuset
9. Telefooni Invest Ab
10. Oy Katternö Ab och övriga bolag
11. Ab Ekorosk Oy
12. Ab Kronoby Konstis Oy
13. Näringscentralen Concordia Ab
14. Kronoby Energiandelslag
15. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag

BESLUT:

Kommunstyrelsen nominerade efter diskussion följande personer till styrelsemed-
lemmar, ersättare och revisorer:

1. Kronoby Vatten och Avlopp Ab:
Styrelsemedlemmar: Tage Torrkulla, Birgitta Björkström-Lyttbacka, Adam Näse

Johan Byggmästar, Lena Sabel, Märta Lybäck och Jonas Hul-
dén från Nedervetil Vattenandelslag

Revisorer: Kommunens revisor.

2. Ab Terjärv Vatten och Avlopp:
Styrelsemedlemmar: Ulrika Ahlbäck, Bertil Hansson, Hans
Sandström, Bernt Storbacka och Kimmo Bodbacka (ny)
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Ersättare: Pontus Svartsjö och Tuula Forsander.
Revisorer: Kommunens revisor.

3. Fastighets Ab Båskgränd:
Styrelsemedlemmar: Bernt Slotte, Monica Takkula och Hans-Erik Lindgren.
Ersättare: Jan-Erik Hästö.
Revisorer: Kommunens revisor.

4. Fastighets Ab Terjärv Veteranhus:
Styrelsemedlemmar: Bengt-Johan Skullbacka, Stefan Dahlvik, Mats Stenbäck och

Birgitta Källberg.
Ersättare: Minna Knutar och Peter Svartsjö.
Revisorer: Kommunens revisor.

5. Fastighets Ab Hembo:
Styrelsemedlemmar: Tapani Myllymäki, Sixten Dalvik och Bernt Slotte.
Revisorer: Kommunens revisor.

6. Kronoby Elverk Ab
Styrelsemedlemmar: Seppo Filppula, Jarl Haga, Hanna Sandstedt, Pia-Maria Bexar

och Anders Ljungberg
Revisorer: Kommunens revisor

7. Fastighets Ab Heimsjöliden:
Styrelsemedlem: Hans Sandström.

8. Fastighets Ab Sparbankshuset:
Styrelsemedlem: Bernt Slotte.

9. Telefooni Invest Ab:
Styrelsemedlem: Sixten Dalvik.

10. Ab Ekorosk Oy:
Styrelsemedlem: Bernt Storbacka
Ersättare: Hans-Erik Lindgren.

11. Ab Kronoby Konstis Oy:
Styrelsemedlem: Pekka Saajoranta.

12. Näringscentralen Concordia Ab:
Styrelsemedlem: Kommundirektören.
Ersättare: Bernt Storbacka.

13. Kronoby Energiandelslag:
Styrelsemedlem: Bengt-Johan Skullbacka.

14. Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag:
Styrelsemedlem: Liane Byggmästar.
Ersättare: Jan-Erik Hästö.
______________
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Dnr: KST 21/2016

42 §. AVTAL Förslag till nytt grundavtal för Kvarnen samkommun

Förvaltningschefen:

Ägarkommunerna för Kvarnen samkommun har fört förhandlingar kring ett nytt grundavtal.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt grundavtal för Kvarnen

samkommun.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______________
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Dnr: KST 145/2015

43 §. SAMKOMMUNER Mellersta Österbottens samkommun för social- och
hälsovården; utkast till Grundavtal: teknisk ändring
som möjliggör partiellt medlemskap

Förvaltningschefen:

Samkommunstyrelsen för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grund-
service beslöt vid sitt möte den 22.2.2016 bl.a. att på uppmaning av kommunernas styrgrupp
sända det ändrade Grundavtalet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut och god-
kännande som möjliggör partiellt medlemskap.

Orsaken till behovet av partiellt medlemskap har framkommit främst i Reisjärvi kommun, som
p.g.a. KSSR-lagstiftningen inte kan vara fullvärdig medlem i samkommunen när den förut-
sätts fortsätta i Selänne samkommun gällande grundservice för att uppfylla KSSR-
lagstiftningens kriterier tillsammans med övriga kommuner i Selänne samkommun för
grundservice (Peruspalvelukuntayhtymä Selänne). Begränsningen har förorsakat att Reisjär-
vi kommun den 2.2.2016 genom fullmäktigebeslut begärde partiellt medlemskap i samkom-
munen för specialsjukvårdens del. Ärendet har behandlats flera gånger i både utskottet och i
den politiska styrgruppen, vilka har överenskommit att man går in för att ändra grundavtalet
för att möjliggöra att Reisjärvi upptas som partiell medlemskommun.

En partiell medlemskommun har ingen rätt att få återbäring av överskott och ingen skyldighet
att täcka underskott. I utkastet till Grundavtal finns Reisjärvi nämnd som partiell medlems-
kommun. Därtill har man tillagt ett tekniskt förändringsutkast, där man har tillagt Jakobstads
stad bland avtalskommunerna.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte den 17.12.2015 efter omröstning utkastet till Grund-
avtal. Föreliggande utkast är endast en teknisk ändring av detsamma.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter föreslå
att kommunfullmäktige godkänner den tekniska förändring som möjliggör

partiellt medlemskap i Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssam-
kommun.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________________
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Dnr: KST 30/2016

44 §. FÖRVALTNING Utse deltagare till strategiseminarium om social- och hälso-
vården

Förvaltningschefen:

Inom utskottsarbetet och styrgruppen för Mellersta Österbottens samkommun för social- och
hälsovård har det framlagts behov av ett strategiseminarium. Det anses behövas ett gemen-
samt diskussionsforum, för att försäkra sig om ägarstyrning och att ägarnas vilja definieras.

I samband med avtalsförändringen har kommunerna gjort klämmar som behöver besvaras
och definieras. Utan ägarstyrning och definition av kommunernas vilja går det inte att slutföra
beredningen av välfärdstjänsternas organisationsplan.

Man föreslår fredagen den 1.4.2016 som ett lämpligt datum för ett strategiseminarium. Avsik-
ten är att under dagen bekanta sig bl.a. med den nya samkommunens struktur och verksam-
hetsmiljö och att genom grupparbeten arbeta fram kommunernas vilja.

Samkommunens medlemskommuner och partiella medlemskommuner ombeds utse 5 be-
slutsfattare vilka förutom kommundirektörerna deltar i strategiseminariet.

Arbetsgruppernas temaområden är:
- den nya sote-samkommunens ekonomiska målsättningar
- definition av när- och regionservice (? lähi- ja aluepalveluiden määrittely)
- tryggande av sjukhusets jour i framtiden
- investering i förebyggande åtgärder
- stärkande av grundservicen

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser fem beslutsfattare som deltagare i strategiseminariet om social- och
hälsovården.

BESLUT:

Kommunstyrelsen utsåg enhälligt Bengt-Johan Skullbacka, Sixten Dalvik, Stefan Hög-
nabba, Carl-Johan Enroth och Liane Byggmästar till deltagare i strategiseminariet om
social- och hälsovården den 1 april 2016. Till ersättare valdes Helena Broända.
_________________
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Dnr: KST 18/2016

45 §. FASTIGHETER Köp av radhustomt vid Idrottsvägen, Kronoby centrum

Planläggaren:

Underhandlingar har förts med Bodil Wikmans dödsbo om köp av en radhustomt på ca
5200m2 bredvid Idrottsvägen i Kronoby. Radhustomten är centralt belägen med Slottebo
daghem på andra sidan vägen. Priset är 25 000 euro för tomtområdet. Karta finns som Bila-
ga 1/45 § av 29.2.2016.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen köper lägenheten Wikman I RNr 13:162 i Överbråtö by av Bodil Wikmans
dödsbo för ett pris av 25 000 euro.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 22/2016

46 § MARKOMRÅDEN Försäljning av kommunens markområde bredvid Perho å,
Nedervetil centrum.

Planläggaren:

Kommunen äger ett ca 1,9 ha stort markområde mellan Murickvägen och Perho å i Nederve-
til, Bilaga 1/46 § av 29.2.2016.

En detaljplanering är på gång som bäst och ett skissförslag finns för 6 parhus på detta områ-
de. Det är fråga om tre tomter där man kan bygga 2 parhus på varje tomt. Den sammanlagda
tomtarealen är ca 14 000 m2.

Läget är ypperligt med en fin utsikt över ån. Tomtområdet har dock klassats som översväm-
ningskänsligt, därför har Miljöcentralen gett "lägsta rekommenderade bygghöjder" för områ-
det. Enligt dessa höjder måste man höja tomtområdet i medeltal ca 1,4 -1,8m. Enligt tekniska
avdelningen har kommunen inga möjligheter eller resurser att börja fylla upp området med så
mycket massor som det här är fråga om, uppskattningsvis ca 15 000 m3. Därför bör området
säljas åt någon som kan fylla upp området och själv bestämma vilket jordmaterial som an-
vänds. Dock får man fylla området endast med rena jordmassor. Uppdagas förorenade jord-
massor, skall de avlägsnas på köparens bekostnad.

Ett utkast på anbudsförfrågan finns som Bilaga 2/46 § av den 29.2.2016. Kommunen förbe-
håller sig dock rätten att anta eller förkasta givna anbud.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen besluter att sälja markområdet bredvid Perho å genom bifogad anbuds-
blankett. Kommunen förbehåller sig dock rätten att anta eller förkasta givna anbud.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________



KRONOBY KOMMUN

Organ

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
29.02.2016

Sida
3/74

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: KST 6/2016

47 §. MARKOMRÅDEN Försäljning av mark åt Kenneth Björkfors

Planläggaren:

Kenneth Björkfors anhåller om att få inlösa de områden som kommunen äger inom hans lä-
genhet vid Borrbacken, norr om Åsbackavägen. Det är fråga om två små skiften på 0,11 ha
och 0,34 ha.

På det mindre området växer gammal skog och på det större området ca 30-årig tallskog.
Områdena har värderats till ca 1400 euro.

Kommunen har inte någon användning av dessa små oändamålsenliga skogskiften mitt i en
annan lägenhet. Kommunen behöver då ej heller iståndsätta vägar eller vara med i något
väglag.

Köparen betalar stycknings- och lagfartskostnader på ca 1200 euro, fastän områdenas areal
är liten.

T.F. KD:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att kommunen säljer åt Kenneth Björkfors två små skiften på 0,11 ha och 0,34 ha,

sammanlagt ett ca 0,45 ha stort outbrutet område av fastigheten KOMMUNS
RNr 33:76, fastighetsbeteckning: 288-406-33-76, för ett pris av 1000 euro.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_________________
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Dnr: KST 134/2015

48 §. 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 uppmana-
des
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 före-
tag 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 an-
vänds 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 fritidsnämn-
den, vilken administrerar största delen av föreningsverksamhet i kommunen. Kultur- och fri-
tidsnämnden beslöt 20.2.2014, 18 § om kriterier för erhållande av bidrag.

Tekniska sektorn delar inte ut några bidrag tillföreningar förutom att den står för uppvärm-
nings- 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 upplå-
ter tekniska sektorn arkiv- och förrådsutrymme gratis vid Mejeriet åt 22 föreningar.

Miljönämnden har inga egentliga uttalade kriterier, men brukar försöka stöda lokala förening-
ar 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 understöd 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
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- 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 be-

folkningen
- att bidrag kan utbetalas vid nyetablering för att stöda verksamhet där minst två arbetsplat-

ser skapas. Stödet kan utgöra högst en tredjedel av tomtens anskaffningspris, när den köps
av kommunen. Bidraget kan också utgöra högst verkliga kostnader för el- och vattenanslut-
ningar.

- 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
införskaffar 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 Neder-
vetil 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 före-
ningsbidrag kan anhållas om från kultur- och fritidsnämnden.

att kommunfullmäktige förklarar motionen härmed besvarad.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
___________________
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Dnr: KST 23/2016

49 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Till styrelsens kännedom meddelas om följande ärenden av delgivningsnatur:
1) Kommundirektörers deltagande i Kommunförbundets nätverk av kommundirektörer: Fin-

lands Kommunförbund har kallat tf. kommundirektören med som medlem/ersättare i ett
sparringnätverk av 44 kommundirektörer. Gruppens målsättning är att utveckla växelver-
kan mellan kommunledningen och Kommunförbundet och att sparra varandra när det
gäller intressebevakning, utvecklingsverksamhet och service. Gruppens samlas fyra
gånger år 2016 i Kommunernas hus i Helsingfors.

2) Avskrifter av protokoll från nedannämnda möten har tillställts styrelsen:
- Skolcentrum, arbetsplatsmöte nr 23, 19.1.2016
- Solrosens daghem tillbyggnad, arbetsplatsmöte nr 3, 19.1.2016
- Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, 25.1.2016
- kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 26.1.2016
- byggnadskommitté för tillbyggnad av Solrosens daghem, 3.2.2016
- Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen 2/2016, 9.2.2016
- Karleby stad, social- och hälsovårdsnämnden, 10.2.2016
- Mellersta Österbottens förbund, 22.2.2016
- Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, styrelsen,

22.2.2016

3) Botnia Parkinsonförenings rf:s anhållan om verksamhetsbidrag. Anhållan daterad
19.2.2016.

4) Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) anhållan om utlåtande, daterad 23.2.2016, gäl-
lande Keliber Oy:s ansökan om förlängning av malmletningstillstånd vid Emmes träsk.
Tillståndsområdet har minskats och undersökningarna genomförs när väder och väglag
tillåter, dvs. under kall vinter. Området undersöks genom djupborrning med borrutrustning.

5) Meddelande från Österbottens förbund; delgivning av Österbottens etapplandskapsplan 2,
plankarta med beteckningar och bestämmelser.

6) Finansministeriets beslut om ändring av statsandelen för kommunal basservice för 2016.

7) Regionförvaltningsverkets styrningsbrev om hälsovårdscentralernas avgifter för läkarintyg.

8) Mikaela Dahlbacka informerade om föräldrareaktioner över tillverkning och servering av
dietmat. Diskuterades även allmänt om mat- och städservicens kvalitet. Styrelsen önskar
få uppföljning av hur kvaliteten uppföljs gällande mat- och städservice.

BESLUT:

Kommunstyrelsen antecknade ärendena för kännedom. Gällande reklamationer kring
mat- och städfunktioner önskar styrelsen regelbunden information.
______________
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50 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
__________________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

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

Paragrafer:33-36, 38-39, 42, 44, 47-50

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:37, 40-41,43, 45-46

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är:

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi

Paragrafer: 37, 40-41,43, 45-46

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

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, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi.

Paragrafer:

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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, 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
För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 250 € (Lag om domstolsavgifter
1455/2015).

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


