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Sammanträdets öppnande
Kommunfullmäktiges ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.
_____

§ 10

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Carl-Johan Källman och Joakim Lasén.

Protokolljusterarnas initialer
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Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________

PEDERSÖRE KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

05.03.2018

17

Dnr: 69/2016

§ 11

Ändring av Forsby delgeneralplan; Dalkärr 12:25
Bertil Hagnäs anhåller om att flytta en byggplats på fastigheten Dalkärr 599-403-1225. Enligt markägaren är den nya föreslagna byggplatsen både ekonomiskt och byggnadstekniskt lämpligare. Den nya byggplatsen ligger högre upp och avståndet till befintlig vägförbindelse och kommunalteknik är kortare. Dessutom även är avståndet till
befintlig bostadsbebyggelse kortare. Byggplatsens nuvarande placering och den tilltänkta platsen tillhör samma fastighet.
Föredragandes förslag:
Planläggningssektionen föreslår för styrelsen att ett planläggningsbeslut tas och ett avtal om fördelningen av kostnaderna för ändringen av delgeneralplanen görs.

Planls.
§ 50/17

Planläggningssektionens beslut:
Godkändes enligt förslag.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, enligt planläggningssektionens förslag, att planläggningsbeslut tas och att avtal om fördelning av kostnaderna för ändringen av delgeneralplanen uppgörs.
Kst
§ 179/17

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.
_____

Ett program för deltagande och bedömning (PDB) och ett utkast har utarbetats utgående från de tillgängliga utredningarna och terrängbesök.
I utkastet har den byggplats som i den gällande delgeneralplanen ligger ca 250 m från
en befintlig vägförbindelse (Käldnäsvägen) flyttats till direkt närhet av vägen. Trafiken till bostadstomten kommer att ske via en separat anslutning till Käldnäsvägen.
Avståndet till den befintliga bostadsbebyggelsen minskar märkbart om flyttningen av
byggplatsen genomförs liksom avståndet till den befintliga vattennätet. Området ligger
inte inom Pedersöre vattens verksamhetsområde vilket betyder att avloppshanteringen
på tomten måste skötas med en fastighetsvis lösning.
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Den tilltänkta byggplatsen består i dag av ett relativt stenigt nyavverkat område i sydvästra kanten av en tallskog. Den tilltänkta byggplatsen ligger liksom den nuvarande
byggplatsen på gränsen till en skyddszon för pälsfarmer.
Föredragandes förslag:
PDB och ett utkast läggs fram till påseende och utlåtanden begärs från berörda myndigheter. Samtidigt ges grannarna möjlighet att framföra sina åsikter om delgeneralplanändringen.
Planls.
§ 75/17

Planläggningssektionens beslut:
Godkändes enligt förslag.
_____

Utkastet till ändring av Forsby delgeneralplan var framlagt till påseende 6-19.11.2017
och berörda markägare hade möjlighet att ge sina kommentarer innan 24.11.2017.
Under den utsatta tiden kom en kommentar gällande utkastet in. Ett bemötande till
kommentaren har uppgjorts. Med anledning av kommentaren föreslås inga förändringar till förslagsskedet.
Föredragandes förslag:
Förslaget läggs fram till påseende i 30 dagar och utlåtanden begärs från berörda myndigheter och markägarna ges möjlighet att ge anmärkningar om förslaget.
Planls.
§ 92/17

Planläggningssektionens beslut:
Godkändes enligt förslag.
_____

Kommundirektörens förslag:
Förslaget har varit till påseende under tiden 8.1-6.2.2018. Under påseendetiden har
inga anmärkningar mot förslaget lämnats in, varför kommunstyrelsen föreslår för
kommunfullmäktige att ändringen av Forsby delgeneralplan, Dalkärr 599-403-12-25
godkänns.

Kst
§ 34

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
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Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och godkände ändringen av Forsby delgeneralplan, Dalkärr 599-403-12-25.

Protokolljusterarnas initialer
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Dnr: 53/2018

§ 12

Inköp av mark i Bennäs; Björklund 1:110
Pedersöre kommun har erbjudits möjlighet att köpa fastigheten Björklund 599-401-1110 i Bennäs av NN. Området är ca 12 ha stort och består av ca 4 ha skog
och ca 8 ha åkermark. Ca 4,5 ha av åkermarken har öppna diken och ca 3,5 ha en
fungerande täckdikning som är ca 25 år gammal.
Kommunens markförhandlare har tillsammans med markägaren kommit överens om
ett pris på 76 965,00 € (inklusive virkesbeståndet). Skogsmarken, virkesförrådet och
plantbeståndet på området har av Skogsvårdsföreningen värderats till totalt 4 715 €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen köper den ca 12 ha
stora fastigheten Björklund 599-401-1-110 av NN för det överenskomna
priset 76 965,00 € (inklusive virkesbestånd).

Kst
§ 33

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Kfge
§ 12

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och köper
den ca 12 ha stora fastigheten Björklund 599-401-1-110 av NN för det
överenskomna priset 76 965,00 € (inklusive virkesbestånd).
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Dnr: 13/2018

§ 13

Försäljning av tilläggsmark åt Överesse Marthaförening r.f.
Överesse Marthaförening r.f. äger Marthagården inklusive ett uthus i Värnum i
Överesse i anslutning till Överesse industriområde. Föreningen har planerat att köpa
fastigheten Esselström 599-415-5-56, där Marthagården är belägen, av en privat
markägare. För att kunna bilda tomt i enlighet med detaljplanen, som godkändes av
kommunfullmäktige 11.12.2017, anhåller föreningen samtidigt om att få köpa en ca
480 m² stor del av fastigheten Umforsbacka 599-415-25-6 och en ca 30 m² stor del av
fastigheten Rektanglarna 599-415-3-100 i Överesse av Pedersöre kommun (totalt ca
510 m²).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att kommunen säljer ca
510 m2 av fastigheterna Umforsbacka 599-415-25-6 och Rektanglarna 599-415-3-100
i Överesse till Överesse Marthaförening r.f. för 1 €/m2.

Kst
§ 24

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Kfge
§ 13

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och säljer
ca 510 m2 av fastigheterna Umforsbacka 599-415-25-6 och Rektanglarna 599-415-3100 i Överesse till Överesse Marthaförening r.f. för 1 €/m2.
-----Carita Vik-Hästbacka anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf.

Protokolljusterarnas initialer
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Dnr: 52/2018

§ 14

Anhållan om tilläggsanslag för tillbyggnad av gymnastiksalen vid
Lepplax skola
Kommunen har genom offentlig upphandling begärt entreprenadanbud för förstoring
av Lepplax skolas gymnastiksal/festsal innefattande även byggande av scen. Separat
pris tas in för förnyande av ljudanläggning, byte av golvmatta och målning av väggar i
den befintliga gymnastiksalen. Dessa är åtgärder som inte ingått i projektet från början.
Anbuden skall inlämnas senast den 12 februari 2018.
Planerad byggstart är den 3 april 2018 och projektet skall vara klart genomfört den 12
oktober 2018.
I årets budget finns 260 000 € för projektet.
Kommundirektörens förslag:
På basen av presentation vid sammanträdet väljs entreprenörer för arbetena.

Kst
§ 32

Kommunstyrelsens beslut:
När anbuden öppnades 16.2.2018 visade det sig att entreprenadkostnaderna enligt
lägst givna anbud uppgår till 262 655 €. Med alla övriga kostnader inräknade uppgår
totalkostnaderna till 298 855 €. I årets budget finns 260 000 €.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag
på 38 855 € för tillbyggnaden av gymnastiksal vid Lepplax skola.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag väljer kommunstyrelsen följande entreprenörer:
Byggnadstekniska arbeten:
Ab Ahlvik & Myrevik

198 000 €

Vs-tekniska arbeten:
EVG-Pipe Ab

7 445 €

Ventilationstekniska arbeten:
G. Koskela Ab

Protokolljusterarnas initialer
___________________
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Automatikarbeten:
Schneider Electric Finland Ab

3 100 €

Eltekniska arbeten:
West Elektriska Ab
Totalt (exkl. moms):

26 510 €
262 655 €

Kommunstyrelsen påpekar samtidigt att golvmattan i befintliga salen inte bör bytas
automatiskt, utan lämnas kvar om det är möjligt.

Kfge
§ 14

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och beviljade ett tilläggsanslag på 38 855 € för tillbyggnaden av gymnastiksalen vid Lepplax
skola.
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Dnr: 202/2015

§ 15

Anhållan om kapitallån och kommunborgen; Pedersöre Activity
Center Ab
Pedersöre Activity Center Ab anhåller om ett kapitallån om 300 000 euro samt kommunborgen för ett banklån om 950 000 euro. Med lånen finansieras byggandet av den
planerade bollhallen vid Sursik. (finansierings- och driftskalkyl som bilaga). Kapitallånet skulle vara ränte- och amorteringsfritt i 10 år varefter ränta erläggs enligt 12månaders euribor (dock minst 0 %) utökat med en marginal om 0,25 %. Sammanlagda
lånetiden för kapitallånet skulle vara 30 år.
Banklånet beviljas av Handelsbanken. Lånetiden är 20 på så sätt att de 2 första år åren
är amorteringsfria. Övriga lånevillkor framgår av den bifogade offerten.
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektör)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar bolaget Pedersöre Activity
Center Ab ett kapitallån om 300 000 euro. Lånetiden är 30 år och de tio första åren är
ränte- och amorteringsfria. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige
beviljar bolaget kommunborgen för ett banklån om 950 000 euro. Långivare är
Handelsbanken och lånetiden är 20 år.

Kst
§ 107/17

Kommunstyrelsens beslut:
Eftersom kommunstyrelsen i § 106 beslutade remittera ärendet för fortsatt beredning,
beslutade kommunstyrelsen även remittera detta ärende.

Pedersöre Activity Center Ab anhåller om ett kapitallån om 300 000 euro samt kommunborgen för ett banklån om 750 000 euro. Med lånen finansieras byggandet av den
planerade bollhallen vid Sursik. (finansierings- och driftskalkyl som bilaga). Kapitallånet skulle vara ränte- och amorteringsfritt i 10 år varefter ränta erläggs enligt 12månaders euribor (dock minst 0 %) utökat med en marginal om 0,25 %. Sammanlagda
lånetiden för kapitallånet skulle vara 30 år.
Banklånet beviljas av Handelsbanken. Lånetiden är 20 år på så sätt att de 2 första år
åren är amorteringsfria. Övriga lånevillkor framgår av den bifogade offerten.
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektör)

Protokolljusterarnas initialer
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Kommundirektörens förslag:
Ekonomi- och koncernsektionen föreslår att kommunen beviljar bolaget Pedersöre
Activity Center Ab ett kapitallån om 300 000 euro. Lånetiden är 30 år och de tio första
åren är ränte- och amorteringsfria. Ekonomi- och koncernsektionen föreslår också att
kommunen beviljar bolaget kommunborgen för ett banklån om 750 000 euro. Långivare är Handelsbanken och lånetiden är 20 år.

Ekk
§9

Ekonomi- och koncernsektionens beslut:
Ekonomi- och koncernsektionen beslutade enhälligt i enlighet med förslaget. Som
motsäkerhet för borgensförbindelsen bör bolaget pantsätta inteckningar i hallen till
motsvarande belopp.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen beviljar bolaget
Pedersöre Activity Center Ab ett kapitallån om 300 000 euro. Lånetiden är 30 år och
de tio första åren är ränte- och amorteringsfria. Kommunstyrelsen föreslår också att
kommunfullmäktige beviljar bolaget kommunborgen för ett banklån om 750 000 euro.
Långivare är Handelsbanken och lånetiden är 20 år. Som motsäkerhet för borgensförbindelsen bör bolaget pantsätta inteckningar i hallen till motsvarande belopp.

Kst
§ 21

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.
Samtidigt beslutade kommunstyrelsen inbegära en uppdaterad finansieringsoffert för
bollhallsbygget.

Kfge
§ 15

Kommunfullmäktiges beslut:
Under diskussionen framförde David Pettersson Kd-gruppens förslag och föreslog att
ärendet remitteras för ny beredning. Förslaget understöddes också av Roger Häggman,
m.fl.
Viktor Kock framförde Sdp-gruppens förslag och föreslog fortsatt behandling.
Vid verkställd omröstning (Omröstning 1) mellan förslaget om remittering och fortsatt behandling fick förslaget om fortsatt behandling 21 röster och förslaget om remit-
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tering 12 röster (2 blanka röster). Ordförande konstaterade därefter att behandlingen
av ärendet fortsätter.
Under den fortsatta behandlingen föreslog David Pettersson, understödd av Nils-Erik
Björkskog, att kommunfullmäktige inte beviljar något kapitallån till Pedersöre
Activity Center Ab, utan endast kommunborgen för ett banklån på 750 000 €.
Vid verkställd omröstning (Omröstning 2) mellan David Petterssons förslag och
kommunstyrelsens förslag, fick kommunstyrelsens förslag 30 röster och Petterssons
förslag 4 röster (1 blank röst).
Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat omfatta kommunstyrelsens förslag och beviljar Pedersöre Activity Center Ab ett kapitallån på 300 000
€ och kommunborgen för ett banklån på 750 000 €.

Protokolljusterarnas initialer
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Dnr: 475/2017

§ 16

Svar på motion gällande resebidrag till studerande som sitter i kommunstyrelsen, - fullmäktige och nämnder men som bor på annan ort
Joakim Lasén m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober
2017 in en motion där man yrkar på att kommunen borde erlägga ett resebidrag till
studerande som sitter i kommunstyrelsen, - fullmäktige eller nämnder, men som bor
på annan ort. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till personalsektionen för beredning.
Reseersättning till förtroendevalda betalas i enlighet med bestämmelserna i kommunens förvaltningsstadga (§ 142). En del kommuner har utvidgat bestämmelserna i
arvodes- eller förvaltningsstadgan så att också studerande som bor på studierorter i
Finland samt civiltjänstgörare och personer som gör sin militärtjänst helt eller delvis
får sina resekostnader till kommunala sammanträden ersatta. Ur ett jämlikhetsperspektiv kan man motivera utbetalning av resekostnadsersättning också till personer som
tillfälligt bor på annan ort. Då det rent administrativt skulle vara omständigt att i varje
enskilt fall utreda förmånligaste färdsätt och då mötesresorna ibland kombineras med
andra resor till hemorten är en schablonmässig ersättning att föredra. En extra reseersättning för resan mellan studie/tjänstgöringsorten och hemorten kunde utbetalas så att
för resor på ca 100-200 km enkel resa utbetalas 20 euro/möte och för resor till och
från studieorter på över 200 km:s avstånd betalas 50 euro/möte.
Ekonomi- och utvecklingsdirektörens förslag:
Som svar på motionen föreslår personalsektionen att förvaltningsstadgan revideras så
att det blir möjligt att utbetalning av reseersättning till förtroendevalda som tillfälligt
bor på annan ort på grund av studier eller värnplikt. Ersättningen skulle vara en
schablonmässig tilläggsersättning för resan mellan studieorten och hemorten så att för
resor på ca 100-200 km enkel resa utbetalas 25 euro/möte och för resor till och från
studieorter på över 200 km:s avstånd betalas 50 euro/möte.

Pers.
§7

Personalsektionens beslut:
Personalektionen beslutade enhälligt omfatta ekonomie-/utvecklingsdirektörens förslag.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar inleda en revidering av förvaltningsstadgan så att det blir
möjligt att utbetalning av reseersättning till förtroendevalda som tillfälligt bor på annan ort på grund av studier eller värnplikt. Ersättningen skulle vara en schablonmässig
tilläggsersättning för resan mellan studieorten och hemorten så att för resor på ca 100Protokolljusterarnas initialer
___________________
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200 km till och från studieorten utbetalas 25 euro/möte och för resor till och från studieorter på över 200 km betalas 50 euro/möte.
Detta utgör samtidigt svar på motionen.

Kst
§ 25

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Kfge
§ 16

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag.
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Dnr: 542/2017

§ 17

Svar på motion om avgiftsfri småbarnspedagogik
Viktor Kock, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2017
in en motion där man yrkar på att kommunen gör en utredning om avgiftsfri småbarnspedagogik, samt stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av denna mandatperiod omfattar 20 h/vecka för alla barn över tre år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik för behandling.

Kst
§ 147

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.
_________

En utredning om avgiftsfri småbarnspedagogik har utförts och den presenteras för
nämnden vid mötet. Utredningen som bilaga.
(beredning: dagvårdschefen)

Dagvårdschefens förslag:
Nämnden beslutar omfatta utredningens sammanfattning och rekommendation att
- kommunen avvaktar nationella beslut om avgiftsfrihet
- tillsätta en arbetsgrupp för att fortsätta utreda och göra en strategi för hur avgiftsfrihet kan förverkligas i kommunen
Nämnden översänder utredningen till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Utbildningsdirektörens förslag:
Nämnden omfattar dagvårdschefens förslag.

Nus
§ 118/17

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogiks beslut:
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget.
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Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen tar del av utredningen om avgiftsfri småbarnspedagogik och beslutar omfatta utredningens sammanfattning och slutsatser samt beslutar att kommunen
avvaktar nationella beslut om avgiftsfrihet, samt beslutar att ge nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att behandla de frågor som lyfts upp i servicenätsutredningen, som en del i de frågeställningarna ingår avgiftsfrihet för 5-åringar och platser inom småbarnspedagogiken.
Utredningen utgör samtidigt svar på motionen.

Kst
§ 38

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Kfge
§ 17

Kommunfullmäktiges beslut:
Under diskussionen framförde Viktor Kock Sdp-gruppens förslag och föreslog att
fullmäktige ger nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i uppgift att tillsätta
en arbetsgrupp med uppgift att behandla de frågor som lyfts upp i serviceutredningen.
Som en del i de frågeställningarna ingår hur vi i Pedersöre kan erbjuda 5-åringar avgiftsfri småbarnspedagogik från hösten 2019.
Vid verkställd omröstning mellan Viktor Kocks förslag (Sdp-gruppens förslag) och
kommunstyrelsens förslag, erhöll kommunstyrelsens förslag 31 röster och Kocks förslag 4 röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat omfatta kommunstyrelsens förslag.
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Dnr: 474/2017

§ 18

Svar på motion gällande byggande av en alternativ infart för tung
trafik till industriområdet i Sandsund
Christian Dahlin, m.fl., lämnande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 2017 in en motion där man ber kommunen undersöka möjligheten att bygga en
alternativ infart för tung trafik till industriområdet i Sandsund.
Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden för behandling.
Den tunga trafiken till industriområdet på sandsundområdet konstateras i motionen ha
ökat längs Bennäsvägen mellan Bulderbackavägen och Storsandsundvägen vilket
leder till olägenheter för boende på området samt trafikfara för skolbarn som färdas ut
efter Bennäsvägen. I motionen ber man kommunen undersöka möjligheten att bygga
en alternativ infart till industriområdet för den tunga trafiken.
Trafiksäkerheten och vägnätet inom området har varit på tapeten i flera repriser. För
ca 10 år sedan beslöt tekniska nämnden sänka hastigheten från 40 km/h till 30 km/h
för att göra trafiken tryggare på området. Många reagerade negativt mot hastighetssänkningen och nämnden beslöt att återgå till 40 km/h.
Tung genomfartstrafik är förbjuden med skyltning vid Bennäsvägens båda ändar och
en hastighetstavla finns i dagsläget invid vägen för att mäta hastigheter och räkna trafikmängder.
Många skolbarn väljer idag att använda lättrafikleden längs nya Bennäsvägen till och
från skolan, vilket gör att endast ett fåtal använder den upphöjda trottoaren längs
gamla Bennäsvägen. Längs båda trafiklederna finns dock redan lättleder för separat
gångtrafik.
Kommunen ställer för övrigt höga krav på vinterunderhållet längs huvudlederna inom
sandsundområdet vilket bidrar till att öka trafiksäkerheten på området.
Chefen för tekniska verket:
Sandsund industriområde gränsar till bostadsområdet och all trafik på området använder sig av samma huvudled. Markanvändningen på området försvårar planeringen av
en separat ny infart för den tunga trafiken till industriområdet.
För att trygga trafikmiljön:
 har tekniska verket gått in för att låta en hastighetstavla kontinuerligt cirkulera
inom sandsundområdet
 ställs höga krav på vinter- och sommarunderhåll av huvudlederna i Sandsund
 förbjuds genomfart med tunga fordon längs gamla Bennäsvägen
 har lättrafikled byggts längs gamla Bennäsvägen
 den mest belastade delen av gamla Bennäsvägen, mellan bostadsområdet och industriområdet, beläggs med ny asfalt denna sommar
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följer tekniska verket uppmärksamt trafikförhållanden inom området.

Föreslår att denna beskrivning över åtgärder är ett svar på motionen.
Tn.
§9

Tekniska nämndens beslut:
Beslöts enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tekniska nämndens utredning
och förslag till åtgärder antecknas för kännedom.
Tekniska nämndens utredning och förslag till åtgärder utgör samtidigt svar på motionen.

Kst
§ 39

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Kfge
§ 18

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag.
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Dnr: 352/2017

§ 19

Svar på motion gällande affischering vid val
Viktor Kock, m.fl., har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man påtalar
att kommunen borde tillhandahålla affischeringsställningar i kommunens bycentra för
att underlätta partiernas valkampanjer.
Samma motion inlämnades år 2011 och kommunfullmäktiges svar var då att kommunen redan testat att tillhandahålla affischeringsställningar, men att försöket inte utföll
väl, varför det är onödigt att testa saken på nytt.
Kommunstyrelsen remitterade motionen 18.9.2017 till centralvalnämnden och
centralvalnämnden har behandlat motionen vid sitt sammanträde 26.1.2018.
Centralvalnämnden konstaterade att ingenting har ändrat sedan 2011, utan samma
problem med fördelningen av utrymmet på affischeringsställningarna kvarstår. Att
göra upp jämnlika regler för användningen av affischeringsställningarna är också väldigt svårt eftersom valen är så olika och utrymmeskraven varierar från val till val beroende på hur många partier som är representerade.
Vidare konstaterade centralvalnämnden också att affischeringen utomhus mer och mer
börjar höra till det förgångna. I dag sköts valreklamen mer och mer via sociala medier
och direktreklam. Med hänvisning till ovanstående föreslår centralvalnämnden att
motionen endast antecknas för kännedom.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige omfattar centralvalnämndens förslag till svar på motionen gällande affischering vid val.

Kst
§ 40

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Kfge
§ 19

Kommunfullmäktiges beslut:
Under diskussionen framförde Viktor Kock Sdp-gruppens förslag och föreslog att
fullmäktige ger tekniska nämnden i uppgift att ordna ställningar för valaffischering till
nästa val.
Vid verkställd omröstning mellan Viktor Kocks förslag (Sdp-gruppens förslag) och
kommunstyrelsens förslag, erhöll kommunstyrelsens förslag 31 röster och Kocks
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förslag 4 röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat omfatta kommunstyrelsens förslag och antecknade svaret på motionen endast för kännedom.
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Dnr: 133/2017

§ 20

Ändring av förvaltningsstadgan
För att möjliggöra en utbetalning av ett extra resebidrag till de förtroendevalda som
tillfälligt bor på annan ort på grund av studier eller värnplikt, bör en ändring av förvaltningsstadgan göras.
Till § 142 Ersättning för resekostnader görs ett tillägg som lyder: ”Till de förtroendevalda som tillfälligt bor på annan ort på grund av studier eller värnplikt utbetalas,
förutom reseersättning för resor från och till hemadressen/sammanträdet, även en
schablonmässig tilläggsersättning. För resor på ca 100-200 km från och till studieorten/militär- eller civiltjänstföringsorten utbetalas en tilläggsersättning på 25 €/möte
och för resor från och till studieorten/militär- eller civiltjänstgöringsorten på över 200
km 50 €/möte”.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förvaltningsstadgan ändras i
enlighet med ovanstående. Ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft 1.5.2018.

Kst
§ 37

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Kfge
§ 20

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag.
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Dnr: 88/2018

§ 21

Motion om friska byggnader
Niclas Sjöskog, m.fl., inlämnade en motion där man anser att Pedersöre kommun bör
överväga att bygga nya byggnader, t.ex. skolor, i timmer där det är möjligt.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till
kommunstyrelsen för behandling.
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Dnr: 89/2018

§ 22

Motion om avgiftsfria preventivmedel till ungdomar
Viktor Kock, m.fl., inlämnade en motion där man vill att kommunens ledning målmedvetet arbetar för att införa ett avgiftsfritt preventivmedel till ungdomar.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till
kommunstyrelsen för behandling.
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Dnr: 90/2018

§ 23

Motion om kommunens policy gällande markplanering och markköp
David Pettersson, m.fl., inlämnade en motion där man vill att en arbetsgrupp tillsätts
bestående av tjänstemän och politiker från de i fullmäktige representerade partierna
för att se över nuvarande policy och utarbeta ett förslag till hur markförhandlingar, inköp och planering skall skötas framöver.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till
kommunstyrelsen för behandling.
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§ 24 Besvärsanvisning
Besvärsförbud
Ingen besvärsrätt finns gällande paragraferna: 6-8, 9-10 och 21-24.
Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen (KomL § 136) inte besvär anföras över beslutet. Besvär kan inte heller anföras över
anmälningsärenden.
Ändring i besluten kan sökas genom besvär
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att:
- beslutet har tillkommit i oriktig ordning
- den myndighet som fattat beslut har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag.
Kommunalbesvär
Gäller paragraferna: 12-20.
Förvaltningsbesvär
Gäller paragraf: 11.
Besvärsrätt har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas
av beslutet (part) och vid kommunalbesvär även kommunmedlemmar.
Besvärsmyndighet
Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa
e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760
Annan besvärsmyndighet och besvärstid
Gäller paragraferna:
Besvärstiden
Kommunalbesvär anförs inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären skall lämnas in
till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten
stänger. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär lämnas om dem första vardagen därefter.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att brevet
sänts om inte annat kan påvisas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av
beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sänts om inte annat påvisas.
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Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig
form.
I besvärsskriften bör framgå
1) det beslut i vilken ändring söks
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
3) de grunder på vilka ändring yrkas
4) ändringssökandens namn och hemkommun samt postadress, telefonnummer och övrig
nödvändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande skall e-postadressen uppges. Om ändringssökandens talan förs av personens lagliga företrädare eller ombud eller någon annan person avfattat besvärsskriften, ska
också denna persons namn och hemkommun uppges i besvären.
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädaren eller
ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller kopia samt intyg om
den dag från vilken besvärstiden ska räknas. Bifogas även de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte redan tidigare lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Protokollsutdrag
Protokollsutdrag med bilagor som gäller beslutet sänds på begäran. Handlingarna kan beställas från Pedersöre kommun tfn 06 785 0111 eller via e-post pedersore.kommun@pedersore.fi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intyg över delgivning av beslut
Beslutet gäller paragraf
Protokollet har lagts fram offentligt

2018.

Beslutet har delgetts sakägaren med brev eller e-post
Besvärstiden börjar räknas från

2018.

2018.

Intygas
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