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§ 25 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunfullmäktiges ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 26 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Anja Lillqvist och Jonas Löv. 
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Dnr: 301/2014 

 

§ 27 Anhållan om utökning av kommunborgen, Fab Pedersöre Bostäder 

 

Kommunfullmäktige har tidigare beviljat Pedersöre Bostäder borgen för emittering av 

kommunföretagscertifikat. Beloppet av utelöpande certifikat har kunnat uppgå till 

sammanlagt högst 600 000 euro. Styrelsen för Pedersöre Bostäder anhåller om att bor-

gensbeloppet utökas till 1 000 000 euro för att skapa större flexibilitet i investeringsfi-

nansieringen både kortfristigt och långfristigt. Enligt gällande kommunallag skall 

kommunen erhålla tillräckliga motsäkerheter för borgensförbindelsen.  

(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Fab Pedersöre Bostäder 

kommunborgen för emittering av kommunföretagscertifikat. Certifikaten emitteras via 

Kommunfinans. Beloppet av utelöpande certifikat får uppgå till högst 1 000 000 euro. 

Som motsäkerhet för borgensförbindelsen skall Pedersöre Bostäder pantsätta företags-

inteckningar på motsvarande belopp.  

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 93 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

-------- 

 

Yvonne Borgmästars, Greger Forsblom, Camilla Roslund-Nordling och Niclas  

Sjöskog anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. 

 

Viceordförande Christian Backlund fungerade som ordförande under behandlingen av 

denna paragraf. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 27 

Kommunfullmäkltige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och be-

viljade Fab Pedersöre Bostäder kommunborgen för emittering av kommunföretagscer-

tifikat. Certifikaten emitteras via Kommunfinans. Beloppet av utelöpande certifikat får 

uppgå till högst 1 000 000 euro. Som motsäkerhet för borgensförbindelsen skall  

Pedersöre Bostäder pantsätta företagsinteckningar på motsvarande belopp.  

------ 

 

 

Yvonne Borgmästars, Greger Forsblom, Camilla Roslund-Nordling, Niclas Sjöskog 

och Patrik Snellman anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. 
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Dnr: 208/2018 

 

§ 28 Godkännande av föravtal och beviljande av tilläggsanslag; Fab  

Ytteresse Affärscenter 

 

Kommunen har erbjudits möjlighet att köpa fastigheten Ytteresse Affärscenter, färdigt 

ombyggd och renoverad till hälsovårdsmottagning (anbud, bilaga 1). Renoveringen 

och ombyggnaden av fastigheten är troligen ändå ett projekt som bör konkurrensutsät-

tas enligt upphandlingslagens bestämmelser. För att kunna anhålla om offert på pro-

jektet bör kommunen först ingå ett föravtal om inlösen av fastigheten, alternativt  

aktierna i Ytteresse Affärscenter (föravtal, bilaga 2). Föravtalet förfaller om kostna-

derna för renoveringen enligt nuvarande omfattning överstiger 457 380 euro.  

 

Själva byggnaden i träkonstruktion med tegelfasad är uppförd år 1989. Lägenhetsytan 

är enligt byggnadstillståndet 470 m
2
. Byggnadens tekniska skick har granskats av  

Ingenjörsbyrå Kronqvist (bilaga 3.). Social- och hälsovårdsverkets personal har med-

verkat i planeringen av ombyggnaden och påtalat en del kompromisser som man har 

varit tvungen att göra i planeringen (bilaga 4.). Innan renoveringen inleds bör hyresav-

tal med social- och hälsovårdverket ingås. 
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektör) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föravtalet om inlösen av 

462 aktier i Fastighets Ab Ytteresse Affärscenter och beviljar 282 000 euro i tilläggs-

anslag för inköp av aktierna.  

 

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beviljar 518 000 euro i  

tilläggsanslag för att täcka kostnaderna för ombyggnad och renovering inklusive oför-

utsedda kostnader om 60 620 euro.  

 

Innan renoveringen inleds bör hyresavtal med social- och hälsovårdverket ingås. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 108 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 28 

Under diskussionen föreslog Håkan Storbacka, understödd av Roger Häggman, m.fl., 

att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för en vidareutredning av det ekonomiska 

åtagandet, samt för att ytterligare fördjupa den konsekvensutredning som gjorts utifrån 

den strategiska generalplanen för 2030. 
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Greger Forsblom, m.fl., föreslog fortsatt behandling. 

 

Vid verkställd omröstning (Omröstning 1) mellan Håkan Storbackas remissförslag 

och Greger Forsbloms förslag om fortsatt behandling, erhöll förslaget om fortsatt be-

handling 27 röster och förslaget om remittering 8 röster. Ordförande konstaterade där-

efter att behandlingen av ärendet fortsätter. 

 

Under den fortsatta behandlingen föreslog Benita Finne, understödd av David  

Pettersson, att kommunfullmäktige förkastar kommunstyrelsens förslag.  

 

Vid verkställd omröstning (Omröstning 2) mellan Benita Finnes förslag och kom-

munstyrelsens förslag, erhöll kommunstyrelsens förslag 27 röster och Finnes förslag 8 

röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat omfatta 

kommunstyrelsens förslag och godkänner föravtalet om inlösen av 462 aktier i Fab 

Ytteresse Affärscenter och beviljar 282 000 € i tilläggsanslag för inköp av aktierna. 

Kommunfullmäktige beviljar också 518 000 € i tilläggsanslag för att täcka kostnader-

na för ombyggnad och renovering inklusive oförutsedda kostnader om 60 620 €. Innan 

renoveringen inleds bör hyresavtal med social- och hälsovårdsverket ingås. 

------ 

 

Benita Finne, Roger Häggman, Tarja Häll, David Pettersson, Markus Sandbacka,  

Håkan Storbacka och Carita Vik-Hästbacka anmälde avvikande mening till proto-

kollet. 
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Dnr: 477/2017 

 

§ 29 Svar på motion gällande revidering av kommunens strategi för  

markanskaffning 

 

Ralf Lindfors, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 

2017 in en motion där man föreslår att kommunstyrelsen reviderar kommunens stra-

tegi för markanskaffning så att den bättre motsvarar dagsläget och beaktar den strate-

giska generalplanen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till planläggningssektionen för bered-

ning. 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 

§ 226/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

_____ 

 

 

Genom god markpolitik skapas förutsättningar för bostadsbyggande och näringsverk-

samhet i kommunen. Därför har Pedersöre kommun, i samband med den strategiska 

generalplanen, uppgjort ett markpolitiskt program som godkändes av fullmäktige 

23.6.2014.  

 

Under början av 2018 påbörjas arbetet med revideringen av den strategiska general-

planen och uppgörandet av en kommunstrategi och inom ramen för det arbetet kunde 

även det markpolitiska programmet revideras. 

 

Föredragandes förslag: 

 

Planläggningssektionen föreslår att det markpolitiska programmet revideras i samband 

med revideringen av den strategiska generalplanen.  

 

PLS. Planläggningssektionens beslut: 

§ 4 

Godkändes enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunens markpolitiska  

program revideras i samband med revideringen av den strategiska generalplanen. 
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KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 51 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 

§ 29 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag. 
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Dnr: 234/2016 

 

§ 30 Svar på motion om livestreaming av fullmäktigemöten 

 

Carl-Johan Källman, m.fl., inlämnade den 5 september 2016 en motion där man före-

slog att kommunen utreder möjligheterna för livestreaming av kommunfullmäktiges 

möten från sessionssalen. 

 

Kommunstyrelsen remitterade motionen till IKT-avdelningen för utredning. 

 

IKT-avdelningen har utrett olika möjligheter till hur denna livestreaming bäst kunde 

ordnas. Allt från billiga (gratisversioner) till mera avancerade lösningar har utretts och 

nu tror man sig ha hittat den optimala lösningen, som dels är enkel att använda och 

dels inte medför andra kostnader än de kostnader som krävs för anskaffning och ibruk-

tagning av utrustningen. 

 

Den streamingutrustning som IKT-avdelningen föreslår består av en box för streaming 

och inbandning med tillhörande fjärrkontroll samt en PTZ FullHD kamera. Enligt en 

förhandsoffert som IKT-avdelningen fått är priset för detta ca 5 925 € (exkl. moms). 

Enligt en kort sammanfattning används denna utrustning på följande sätt: 

 

- För att starta ett möte som livestreamas till exempelvis en Youtube-kanal, trycker 

man på knappen ”Record” på boxen. Då börjar genast livesändningen, 

- Boxen använder sig av våra nuvarande mikrofoner (samtliga), 

- Livestreamingen sparas automatiskt i Youtube, men man kan även ladda upp en 

version till exempelvis kommunens hemsida, 

- Man kan ha föredragningslistan på skärmen samtidigt som mötet pågår, 

- Styrs via en dator (om man vill välja vinkel eller annat). 

 

Enligt kommunens offertupphandlingsregler bör denna anskaffning upphandlas om 

summan överstiger 3 000 €, vilket denna gör enligt de förhandsuppgifter om priset 

som erhållits. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar ge IKT-avdelningen i uppdrag att upphandla och anskaffa 

streamingutrustning i enlighet med ovanstående. Detta utgör samtidigt svar på  

Källmans motion, vilket meddelas kommunfullmäktige. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 95 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 30 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt anteckna svaret på motionen om live-

streaming av kommunfullmäktigemöten för kännedom. 
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Dnr: 529/2017 

 

§ 31 Svar på motion gällande farligt vägavsnitt längs nya Bennäsvägen 

 

Stephan Ekman, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 no-

vember 2017 in en motion där man uppmanar kommunen att snarast utreda och åt-

gärda vägavsnittet på Remso så att det blir tryggare för barn och motionärer att korsa. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till tekniska nämnden för behandling. 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 262/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

Stephan Ekman m.fl. har lämnat in en motion där man uppmanar kommunen att  

snarast utreda och åtgärda vägavsnittet på Remso i Lövö så att det blir tryggare för 

skolbarn och fotgängare att korsa landsväg 741.  

 

Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden den 22 november 2017 

och trafiksäkerhetgruppen som har som uppgift att bereda trafiksäkerhetsärenden för 

nämnden har behandlat motionen vid sitt möte den 30 januari 2018.  

 

Eftersom det är fråga om landsväg har kommunen inga möjligheter att besluta eller 

verkställa åtgärder längs vägen varför trafiksäkerhetskommittén föreslog att skrivelsen 

sänds vidare till NTM-centralen.  

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Föreslår att tekniska nämnden beslutar skicka en skrivelse till NTM-centralen där de 

uppmanas se över vilka trafiksäkerhetsåtgärder som vore lämpliga för att öka trafiksä-

kerheten på vägavsnittet. 

 

Motionen anses härmed vara besvarad. 

 

 

TN Tekniska nämndens beslut: 

§ 25 

Beslöts enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen.  

_____ 
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Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ovanstående utgör svar på  

motionen. Tekniska nämnden ges i uppgift att följa upp NTM-centralens behandling 

av skrivelsen och informera kommunstyrelsen. Motionen föreslås härmed vara slutbe-

handlad. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 109 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 31 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt anteckna svaret på motionen om farligt väg-

avsnitt längs nya Bennäsvägen för kännedom. 
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Dnr: 340/2017 

 

§ 32 Svar på motion om möjlighet till språkbadsskola i Pedersöre 

 

Senja Wiklund, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 

2017 in en motion där man yrkar på att kommunen gör en utredning om möjlighet till 

språkbadsskola i Pedersöre. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till nämnden för utbildning och små-

barnspedagogik för behandling. 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 148/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

__________ 

 

 

Styrgruppen för serviceutredningen för dagvård och skola beslöt i samband med att ut-

redningsarbetet planerades att också inkludera en utredning om språkbadsskola i  

Pedersöre. Utredaren Leif Jakobsson har förtjänstfull utrett vad språkbadsskola är för 

något ur lagstiftarens synvinkel men också identifierat väsentliga frågor som man be-

höver ställa och diskutera då det gäller utmaningar och konsekvenser för kommunen. 

(Utredningen; kapitel 7 i service- och skolnätsutredningen bifogas) 

 

Utbildningsdirektören har diskutera ärendet med skolornas rektorer och med arbets-

gruppen för finskaundervisningen. Helt klart är att det finns utmaningar gällande infö-

randet språkbad i Pedersöre. I princip borde en skola, innefattande förskola, i så fall 

göras om till språkbadsskola i kommunen. Avstånden och dagens skolnät innebär ut-

maningar för kommunen, dvs tillgängligheten för alla elever blir en utmaning. Ut-

gångspunkten för att stärka kunskaperna i det andra inhemska språket bör vara att det 

kommer alla elever till del i kommunen. 

 

Grundproblematiken är att många barn och unga i vardagen inte möter det andra in-

hemska språket förutom i skolan. Undantag finns naturligtvis och inom skolväsendet 

kan vi lyfta fram bl.a. den sk ”Edsevö-modellen.” Edsevö skola och Edsevön koulu 

byggdes 1982 och skolorna fungerar under samma tak. Samarbetet mellan skolorna 

har kontinuerligt utvecklats av lärarna i skolan i nära samarbete med vårdnadshavarna. 

Tillsammans har skolorna skapat den så kallade "Edsevö modellen", Edsevön malli". 

Den går ut på att elever från båda språkgrupperna är tillsammans i alla praktiska äm-

nen. Alla aktiviteter och evenemang utanför klassen är tvåspråkiga. Eleverna från båda 

språkgrupperna äter och har rast samtidigt. Edsevö och Edsevön koulu ser möjlighet-

erna med de språkliga och kulturella olikheterna men betonar i första hand den egna 

kulturella identiteten. Det egna språket värdesätts men det är naturligt att det finska 

och svenska språket används parallellt. Det bör samtidigt påpekas att denna modell 

inte är språkbad.  
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Under åren har skolorna och förskolorna även arbetet med sk. ”Språkdusch”, som 

kortfattat gått ut på att det funnits finskspråkig personal i personalen som enbart talat 

finska med barnen och eleverna. Denna verksamhet har inte varit ett kontinuerligt  

inslag alla år utan verksamheten har för det mesta fungerat på projektbasis. Nu efter-

strävas mera långsiktiga lösningar och kommunen har erhållit extra statsunderstöd för 

tidigareläggning av språkundervisning. Projektet heter ”Pedesi-språkstig”. Projektet 

handlar om att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom småbarns-

pedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Special-

understödet hör till statens spetsprojekt som rör försök med att tidigarelägga och öka 

språkstudierna. 

 

Erfarenheterna och kunskapen som erhållits i projekten utnyttjas för att utveckla  

särskilt tidigarelagda språkstudier. Målet är att ta fram regionala modeller, verksam-

hetssätt och nya strukturer för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisning-

en. 

 

Det pedagogiska målet i projektet är att ta vara på våra egna närmiljöer i kommunen 

och göra ett material som är förankrad i vardagen, i närmiljön på detta sätt gör vi inlär-

ningssituationerna mera verklighetsbaserade. Projektetet har hittills främst inriktats på 

småbarspedagogiken, förskolan och åk 1-2. Planer finns att söka tilläggsanslag så att 

verksamheten kan utvidgas till högre klasser  

 

En långsiktig strategi behövs för skolorna där alla elever i större utsträckning än nu får 

möjlighet att praktiskt använda finska under trevliga och motiverande former. Finska 

arbetsgruppen föreslår nu också ett försök med aktivitetsdagar på finska för elever på 

åk 3-5. Utbildningsdirektören har gett klartecken att pröva ut en modell där eleverna 

och lärarna från tre skolor under våren prövar ut ett koncept där eleverna under olika 

aktivitetsdagar (utanför skolan) möter finskspråkiga handledare/pedagoger som ger 

olika uppgifter och utmaningar åt eleverna. All kommunikation sker på finska. Samar-

betet sker med naturskolan vid Villa Elba i Karleby och den första aktivitetsdagen 

skulle preliminärt äga rum vid Lappfors skidcenter i mars. Eleverna skall före aktivi-

tetsdagen tillsammans med lärarna förbereda sig på finskalektionerna för att man ska 

kunna ta del av aktiviteterna på bästa sätt. Preliminärt planeras nu för ett fyra dagars 

program för eleverna från pilotskolorna. Två dagar nu på våren och två på hösten. Ne-

dan framgår hur den första dagens program med förberedelser skulle se ut för elever-

na:  

 
Toimintapäivä Lappforsin hiihtokeskuksen maastossa, pilottiryhmä 

Ohjaus selkokielellä, tavoitteena saada oppilaat innostumaan suomen kielestä toiminnallisin menetel-

min. Päämääränä on se, että oppilaille tulee myönteinen elämys suomen kielen käytöstä, että heillä on 

sopivan haasteellista ja toiminnallista ohjelmaa, jonka aikana suomen kielen käyttö tulee luontevasti ja 

se on mielekästä. Ohjelmaan liittyen toimitamme ennakkomateriaalia opettajille, niin että heillä on 

mahdollista etukäteen työstää aineistoa (esim. sanastoa) oppilaiden kanssa, sekä suunnitella miten op-

pilaat dokumentoivat toimintapäivää. Toimintarasteilla on sopivan haastavia yhteistyötehtäviä sekä 

luontoon- ja erätaitoihin liittyviä hauskoja rasteja. Osa on myös leikkisiä tapoja kokeilla toista kieltä 

(alfapet-rasti). 3 rastia on luontokoulun ohjaajien miehittämiä, lisäksi tarvitaan 4 muuta aikuista (opet-

tajaa) rasteille. Seikkailu on leikkimielinen kisa. Onnistunut suoritus toimintapäivänä tarkoittaa toimi-

mista hyvässä yhteistyössä, luovaa toimintaa (esim. hienosti keksitty tuuletus) sekä hyvää yritystä käyt-

tää suomen kieltä.  
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Seikkailupäivä (”Selviytyjät”) 

n. klo 9 Aloitus alkupiirissä, tuloinfo 

 Jako ryhmiin (7 ryhmää), ryhmät keksivät nimet (ja mahd. tuuletuksen) 

klo 9.15 Ryhmät kiertävät toimintarasteja, 7 rastia x n. 20 min. 

klo 11.30 Lounastauko, tuomaristo kokoontuu 

klo 12.15 Ohjelma jatkuu 

 Voittajajoukkueen julistaminen (palkintoseremonia) 

 36-peli 

klo 13.15 Lopetus ja palaute 

klo 13.30 Päivä päättyy 

 

Toimintarastit: 

Teltan pystytys         (luontokoulun miehittämä) 

Trangian kasaaminen (ja onginta)     (luontokoulun miehittämä) 

Alfapet-rasti 

Jälkien maalaaminen lumeen 

Tulen teko  (luontokoulun miehittämä) 

Robottiohjelmointi 

Julkkisdomino  

 

 

Finska arbetsgruppen följer upp och dokumenterar erfarenheterna från försöket. Av-

rapportering av försökets första del våren 2018 ges till nämnden för utbildning- och 

småbarnspedagogik i maj.  

 

 

Utbildningsdirektörens förslag: 

 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik föreslår att möjligheterna för alla 

elever att praktiskt använda det andra inhemska språket nu utvecklas via bl.a. ovan-

stående försök. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda alla elever större möjligheter 

att praktiskt använda finska. 

 

Kommunen söker statsunderstöd under våren för att utvidga projektet ”Pedesi-

språkstig”. 

 

Föreslås att språkbad inte införs i Pedersöre utan nämnden kommer att satsa på att alla 

elever likvärdigt ges möjlighet att, i större utsträckningen än tidigare, använda finska i 

praktiken. Föreslagna åtgärder tas i beaktande i budgeten. 

 

USN Nämnden för utbildning och småbarnspedagogiks beslut 

§ 10 

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget. 

  

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, enligt nämnden för utbildning och 

småbarnspedagogiks förslag, att möjligheterna för alla elever att praktiskt använda det 
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andra inhemska språket nu utvecklas via bl.a. ovanstående försök. Målsättningen är att 

kunna erbjuda alla elever större möjligheter att praktiskt använda finska. Kommunen 

söker statsunderstöd under våren för att utvidga projektet ”Pedesi-språkstig”. 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att språkbad inte införs i  

Pedersöre, utan nämnden för utbildning och småbarnspedagogik ges i uppgift att ar-

beta för att alla elever likvärdigt ges möjlighet, att i större utsträckningen än tidigare 

använda finska i praktiken. Vid behov diskuteras resursbehov också i samband med 

budgetberedningen.  

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att motionen härmed är besvarad. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 110 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 32 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag. 
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Dnr: 268/2017 

 

§ 33 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Pettersson, samt  

nyval 

 

Martin Pettersson anhåller om befrielse från förtroendeuppdragen som medlem i kul-

tur- och idrottsnämnden samt som ersättare i finska sektionen inom nämnden för ut-

bildning och småbarnspedagogik. Orsaken till anhållan är att Pettersson flyttat till  

annan kommun. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Martin Pettersson befrielse 

från förtroendeuppdragen som medlem i kultur- och idrottsnämnden samt som ersät-

tare i finska sektionen, samt förrättar nyval. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 63 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 33 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och bevil-

jade Martin Pettersson befrielse från förtroendeuppdragen som medlem i kultur- och 

idrottsnämnden samt som ersättare i finska sektionen. 

 

Till ny medlem i kultur- och idrottsnämnden valdes Mathias Vähäkangas och till ny 

ersättare i finska sektionen inom nämnden för utbildning och småbarnspedagogik val-

des Bernt Snellman. 
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Dnr: 221/2018 

 

§ 34 Motion om ett seniorboende i Bennäs centrumområde 

 

Johanna Holmäng, m.fl., inlämnade en motion där man yrkar på att kommunen under-

söker möjligheterna till samarbetspartners och stödmöjligheter för att förverkliga ett 

seniorhus inom Bennäs centrumområde. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 

Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till 

kommunstyrelsen för behandling. 
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§ 35 Besvärsanvisning 

Besvärsförbud 
 
Ingen besvärsrätt finns gällande paragraferna:  25-26, 29-32 och 35. 

 

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommu-

nallagen (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: 27-28 och 33. 

 

Förvaltningsbesvär 
 
Gäller paragraferna: 

 

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 an-

föra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommaraf-

ton 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 of-

fentligt 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 elektro-

niskt meddelande skall e-postadressen uppges. Om ändringssökandens talan förs av perso-

nens 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 doku-

mentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumen-

tets 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 ändringssökan-

den 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 en-

lighet 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                 2018. 

 

Intygas 

  


