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§ 36 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunfullmäktiges ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 37 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Ralf Lindfors och Annika Mattsson. 
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Dnr: 265/2017 

 

§ 38 Bokslut 2017 

 

Enligt kommunallagen skall kommunens bokslut omfatta balansräkning, resultaträk-

ning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en 

verksamhetsberättelse (KomL § 68). En kommun som har bestämmanderätt i en annan 

bokföringsskyldig skall dessutom uppgöra koncernbokslut som en del av bokslutet. 

Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys och 

noter till koncernbokslutet. Den officiella resultaträkningen innehåller enbart externa 

kostnader och intäkter. I budgetjämförelsen däremot ingår även interna kostnader och 

intäkter. Bindningsnivån i budgeten för 2017 har varit externa plus interna kostnader 

netto. 

  

Periodens överskott är 326 888,31 euro. Jämfört med föregående år förbättrades resul-

tatet med 1,2 miljoner euro. Resultatet är 0,3 miljoner euro bättre än budgeterat. Net-

tokostnaderna är 0,2 miljoner högre än budgeterat samtidigt som statsandelar och skat-

ter överstiger budgeten med 0,13 miljoner. Räntenettot är 0,2 miljoner bättre än bud-

geterat. 

 

Årsbidrag blev 2 198 905,94 euro eller 198 euro per invånare. Årsbidraget är 88 % 

högre än föregående år. Verksamhetsintäkterna minskade med 1,2 miljoner från före-

gående år till 13,5 miljoner euro. Minskningen beror till största delen på att volymen 

inom avbytarservicen minskade. Verksamhetskostnaderna minskade med 1,9 miljoner 

euro vilket motsvarar 2,6 procents minskning. Verksamhetsintäkterna täcker 18,62 % 

av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den 

sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) var i praktiken oförändrad 

(+ 0,4 %).  

 

Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till 679 personer, vilket är 14 personer färre än 

året innan. I summan ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, 

sysselsättningsanställda och övrig för viss tid anställd personal. Antalet utförda års-

verken (arbetsinsatser omvandlade till heltid) minskade med 17 till sammanlagt 658 

årsverken. Sjukfrånvaron sjönk med 1,6 dagar per person till 12,4 dagar/person. I lö-

ner och arvoden utbetalades 21,0 miljoner euro (- 1,5 %). 

 

Sammanlagda bruttoinvesteringarna uppgår till 6,1 miljoner euro. Kommunen sålde 

tillgångar för 0,2 miljoner och lyfte finansieringsandelar om 0,1 miljoner euro, vilket 

gör att verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är minus 3,7 miljoner. Års-

bidraget täckte 36,8 % av nettoinvesteringarna. Skuldsättningen ökade till 26,6 miljo-

ner euro eller 2 396 euro per invånare vid årsskiftet. Gamla lån avkortade med 4,2 mil-

joner euro medan den kortfristiga skuldsättningen ökade med 10,3 miljoner euro. Kas-

samedlen ökade med 3,5 miljoner euro och likviditeten mätt i antalet kassadagar steg 

därför till 18 dagar.  
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Skuldsättningsgraden, som utvisar hur stor del av årets löpande intäkter som behövs 

för att återbetala det främmande kapitalet, ökade till 46 %.  

 

Räkenskapsperiodens överskott i koncernresultaträkningen är 537 231,00 euro. Kon-

cernsamfundens resultat är således positivt eftersom överskottet är större än enbart 

kommunens överskott. Koncernskuldsättningen ökade till 37,4 miljoner euro eller 

3 374 euro per invånare.  
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören)  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen: 

 

 föreslår för kommunfullmäktige att periodens överskott 326 888,31 euro, överförs 

till kontot överskott från tidigare år 

 undertecknar bokslutet för år 2017 och överlämnar bokslutet till revisorerna för 

granskning 

 framlägger bokslutet för kommunfullmäktiges behandling.  

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 57 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 38 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt fastställa bokslutet för år 2017. 

 

Samtidigt beslutade kommunfullmäktige enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag 

och överför periodens överskott 326 888,31 euro, till kontot överskott från tidigare år. 
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Dnr: 265/2017 

 

§ 39 Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet 

 

Nämnden tar del av revisionsberättelsen och sänder den vidare till kommunfullmäk-

tige samt föreslår för kommunfullmäktige att bokslutet godkänns och de redovisnings-

skyldiga beviljas ansvarsfrihet. 

 

RN Revisionsnämndens beslut: 
§ 26 

 

Revisionsnämnden förenar sig med revisorns utlåtande och föreslår för kommunfull-

mäktige att bokslutet för år 2017 godkänns och de redovisningsskyldiga beviljas  

ansvarsfrihet. 

_______ 

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 39 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta revisionsnämndens förslag och god-

kände bokslutet för år 2017 och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. 
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Dnr: 265/2017 

 

§ 40 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 

 

Revisionsnämnden gör upp och godkänner en utvärderingsberättelse över kommunens 

förvaltning under år 2017. Utvärderingsberättelsen ges till kommunfullmäktige. 

 

RN Revisionsnämndens beslut: 

§ 25 

Revisionsnämnden godkände utvärderingsberättelsen efter gjorda korrigeringar och 

kompletteringar och ger den till kommunfullmäktige. 

------ 

 

Tore Stenmark anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av tekniska nämnden och 

miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Roger Eriksson anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av kommunstyrelsen. 

 

Majvor Östman anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av nämnden för utbildning 

och småbarnspedagogik samt miljö- och byggnadsnämnden. 

______ 

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 40 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt anteckna revisionsnämndens utvärderingsbe-

rättelse för kännedom. 

 

På förslag av Greger Forsblom beslutade kommunfullmäktige också enhälligt foga det 

bemötande som social- och hälsovårdsverket kommit med till protokollet. Bemötandet 

har gjorts med anledning av revisionsnämndens påpekande om äldreomsorgen vid  

Pedersheim och den kritik som därmed riktades mot kommunstyrelsen. 
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Dnr: 235/2018 

 

§ 41 Avslutande av utlåning från kommunens bostadslånefond 

 

Pedersöre kommun har beviljat bostadslån för byggande eller köp/renovering av eg-

nahemshus samt för köp av aktielägenhet inom Pedersöre kommun sedan år 1995. Lå-

net har kunnat sökas för anskaffande av första ägobostaden under förutsättning att 

man är under 35 år. Maximibeloppet är idag 30 000 € med en återbetalningstid på 15 

år. Kommunen har krävt första prioritet vid pantsättning.  

 

Orsaken till att bostadslånefonden stiftades var att ge lånemöjlighet till byggare som 

inte erhöll räntestödslån. Under åren har totalt närmare 150 lån beviljats, av vilka ca 

70 lån ännu är ikraft. Efterfrågan och betydelsen av lånet har minskat på grund av da-

gens ränteläge och möjlighet att finansiera bostadsbyggande. Lånet har därmed sanno-

likt inte haft någon avgörande betydelse för byggbesluten. 

 

Hanteringen av lånen, med ansökningar, beredningar och beslut samt uppföljning un-

der lånetiden har inneburit en hel del administration. I ljuset av intresset för lånet och 

det faktum att den konkreta nyttan för både låntagare och långivare kan anses vara 

marginell, finns det heller ingen anledning att upprätthålla systemet längre.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avsluta utlåningen av  

bostadslån för första bostaden eftersom efterfrågan och betydelsen minskat. 

 

Administrationen av de cirka 70 aktiva lånen fortgår tills dessa är bortbetalade. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 119 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 41 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och avslu-

tar utlåningen av bostadslån för första bostaden från kommunens bostadslånefond. 
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Dnr: 227/2018 

 

§ 42 Försäljning av f.d. Lillby daghem 

 

Daghemmet i Lillby har stått oanvänt sedan förskolan flyttade in i nya Purmo skola i 

slutet av 2017. Byggnaden som är uppförd 1986 omfattar 143 m². 

 

Kommunen har bjudit ut fastigheten till försäljning genom annons i Österbottens Tid-

ning 29.4.2018 och Pietarsaaren Sanomat 1.5.2018. Dessutom utannonserades fastig-

heten på Pedersöre kommuns hemsida.  

 

Fastigheten har värderats av Ab Mäklarbyrå J. Riska AFF till 58 000 € ± 5% exklusive 

tomt. 

 

Erhållna anbud: 

 

Inom utsatt tid inkom 2 st anbud: 

 

1. Anbud 1 22 500 € 

 

2. Anbud 2 32 000 € utan tomt 

  42 000 € med 2 200 m² stor tomt 

 

En sammanställning av anbuden presenteras på mötet. 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige säljer fastigheten utan tomt till an-

budsgivare 2 för 32 000 €. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 120 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

------ 

 

 

Joakim Lasén anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. 
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KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 42 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och säljer 

f.d. Lillby daghems fastighet, utan tomt, till Fredrik Häggman, Robert Nylund och Jo-

han Lasén för 32 000 €. 

--- 

 

Joakim Lasén anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf.  
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Dnr: 476/2017 

 

§ 43 Svar på motion gällande återinförande av kommuntillägg 

 

David Pettersson, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 

2017 in en motion där man föreslår att ett kommuntillägg återinförs i Pedersöre. Detta 

för att värna om familjernas möjlighet att själva kunna välja hur deras barn vårdas. 

  

Kommundirektörens förslag: 

  

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till nämnden för utbildning och små-

barnspedagogik för utlåtande.  

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 

§ 225/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

_______ 

 

 

En utredning gällande återinförande av kommuntillägg har utförts och presenteras vid 

nämndens möte. 

 

Utredningen som bilaga.  
(beredning: dagvårdschefen) 

 

 

Utbildningsdirektörens förslag:  

 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik tar del av utredningen. Föreslås att 

kommuntillägg inte återinförs i Pedersöre kommun. 

 

 

USN Nämnden för utbildning och småbarnspedagogiks beslut: 

§ 36 

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget. 

  

 

 

Kommundirektörns förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, med hänvisning till nämnden för 

utbildning och småbarnspedagogiks förslag samt bifogade utredning, att kommun-

tillägg inte återinförs i Pedersöre kommun. Motionen föreslås härmed vara slutbe-

handlad. 
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KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 111 

På förslag av kommundirektören beslutade kommunstyrelsen dra bort ärendet från fö-

redragningslistan. 

  

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 126 

Under diskussionen föreslog Senja Wiklund, understödd av Bernt Snellman, att ären-

det remitteras till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik för ny beredning. 

 

Greger Forsblom, m.fl. förespråkade fortsatt behandling. 

 

Vid verkställd omröstning mellan Senja Wiklunds remissförslag och förslaget om 

fortsatt behandling, fick förslaget om fortsatt behandling 8 röster och Wiklunds för-

slag 3 röster (Omröstning 1). Ordförande konstaterade därefter att behandlingen av 

ärendet fortsätter. 

 

Vid den fortsatta behandlingen föreslog Senja Wiklund, understödd av Ralf Lindfors, 

att återinföringen av kommuntillägget tas upp under nästa års budgetbehandling. 

 

Vid verkställd omröstning mellan Senja Wiklunds förslag och kommundirektörens 

förslag, erhöll kommundirektörens förslag 8 röster och Wiklunds förslag 3 röster 

(Omröstning 2). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat om-

fatta kommundirektörens förslag och föreslår för kommunfullmäktige att kommuntill-

ägget inte återinförs i Pedersöre kommun. 

------ 

 

Senja Wiklund anmälde avvikande mening till protokollet. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 43 

Under diskussionen framförde Roger Pettersson KD-gruppens förslag att återinföring-

en av kommuntillägget tas upp under nästa års budgetbehandling. 

 

Vid verkställd omröstning mellan Roger Pettersson (KD-gruppens förslag) och kom-

munstyrelsens förslag, erhöll kommunstyrelsens förslag 25 röster och Petterssons för-

slag 10 röster. Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat att 

inte återinföra kommuntillägget i Pedersöre kommun och att motionen med detta är 

slutbehandlad. 
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Dnr: 268/2017 

 

§ 44 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Johansson, samt ny-

val 

 

Tommy Johansson anhåller om befrielse från förtroendeuppdragen som viceordfö-

rande i miljö och byggnadsnämnen samt som ersättare i Fonden för Esse å, Samkon-

trollen av Esse å, Purmo å och Kronoby å samt Österbottens vattenskyddsförening. 

Orsaken till anhållan är att Johansson flyttar till annan kommun i början av juni 2018. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Tommy Johansson bef-

rielse från förtroendeuppdraget som viceordförande i miljö- och byggnadsnämnen 

samt förrättar nyval. 

 

Kommunstyrelsen beviljar Tommy Johansson befrielse från uppdraget som ersättare i 

Fonden för Esse å, Samkontrollen av Esse å, Purmo å och Kronoby å samt Öster-

bottens vattenskyddsförening och förrättar nyval. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 128 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att kommunfullmäktige beviljar Tommy 

Johansson befrielse från förtroendeuppdraget som viceordförande i miljö- och bygg-

nadsnämnden, samt förrättar nyval. 

 

Vidare beslutade kommunstyrelsen enhälligt bevilja Tommy Johansson befrielse från 

uppdraget som ersättare i Fonden för Esse å, Samkontrollen av Esse å, Purmo å och 

Kronoby å samt Österbottens vattenskyddsförening och valde Daniel Wikström till ny 

ersättare i nämnda organ. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 44 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Tommy Johansson befrielse från för-

troendeuppdraget som viceordförande i miljö- och byggnadsnämnden och valde  

Daniel Wikström till ny viceordförande. 
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Dnr: 276/2018 

 

§ 45 Motion om planläggning i Bennäs, Lövö, Östensö och Katternö byar 

 

David Pettersson, m.fl., inlämnade en motion där man yrkar på att en generalplan 

uppgörs för Bennäs, Lövö, Östensö och Katternö byar. Vidare yrkar man på att Pe-

dersöre kommun i brådskande ordning låter planlägga de område kommunen äger på 

västra sidan om E8, mellan europavägen och travbanan (fastigheterna 599-401-2-137 

och 599-409-22-4). Planläggningen görs med syfte att använda områdena för kommu-

nalt byggande. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 

Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till 

kommunstyrelsen för behandling. 
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§ 46 Besvärsanvisning 

Besvärsförbud 
 
Ingen besvärsrätt finns gällande paragraferna:  36-37 , 40 o. 45. 

 

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:  38-39 o. 41-44. 

 

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 

elektroniskt meddelande skall e-postadressen uppges. Om ändringssökandens talan förs 

av personens lagliga företrädare eller ombud eller någon annan person avfattat besvärs-

skriften, 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 

  

 


