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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

 

 

 

§ 47 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunfullmäktiges ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 48 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Tommy Nylund och David Pettersson. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 341/2018 

 

§ 49 Godkännande av anvisningar för uppgörande av förslag till budget 

för år 2019 och ekonomiplan för åren 2020-2021 

 

I fjol redovisade kommunen ett litet överskott på 0,3 miljoner euro. Jämfört med före-

gående år förbättrades resultatet med 1,1 miljon euro. Verksamhetsbidraget eller den 

del av kostnaderna som skall täckas med skattemedel minskade med 0,7 miljoner euro 

eller 1,2 %. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 

239 000 euro.    

 

Under år 2017 investerade kommunen sammanlagt 6,1 miljoner euro. Årsbidraget 

räckte endast till för att finansiera drygt en tredjedel av investeringarna (37 %). Skuld-

sättningen vid årsskiftet ökade till 26,6 miljoner euro eller 2 397 euro per invånare.  

    

Under pågående år kan kommunens underskott komma att bli 1,5-2 miljoner euro,  

eftersom skattintäkterna beräknas minska samtidigt som kostnaderna för specialsjuk-

vården ökar markant. 

  

Under fjolåret ökade totalproduktionen i Finland med 2,7 % och även under inneva-

rande år och nästa år kommer BNP-tillväxten att överstiga 2 %. Exporten drar fort-

sättningsvis bra medan investeringarna småningom verkar mattas av. Arbetslösheten 

som i år har sjunkit till 8,0 % förväntas försätta sjunka under nästa år.  

 

Inkomstberäkningarna för nästa år bygger på de uppgifter som finns i planen för de  

offentliga finanserna och programmet för kommunernas ekonomi. Skatteprognosen 

baserar sig på den prognosmodell som kommunförbundet gjort för kommunsektorn 

som helhet. Konkurrenskraftsavtalets effekter har beaktats i skatteprognosen. 

 

Antalet invånare antas öka med 50 personer per år.  

 

För nästa år minskar statsandelarna med 4 euro per invånare på grund av granskningen 

av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna och ändringen av kommu-

nernas finansieringsandel för det grundläggande utkomststödet. Skatteutjämningen be-

räknas bli 7,5 miljoner euro. Den sammanlagda skattefinansieringen (statsandelar och 

skatteinkomster) beräknas bli 62,4 milj. euro, vilket är 0,5 miljoner mera än vad som 

uppskattades i ekonomiplanen för 2019. Totala kostnaderna (interna + externa) uppgår 

till sammanlagt 85,6 miljoner euro. Specialsjukvårdens kostnader uppskattas bli 17 % 

högre jämfört med årets budget, medan social- och hälsovårdens kostnader förutsätts 

bli oförändrade. Det beräknade underskottet för nästa år blir drygt 200 000 euro. Skat-

teinkomsterna har beräknats utgående från oförändrade skattesatser. Lönekostnaderna 

har beräknats öka med 2,5 % i rambudgeten för år 2018 
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I rambudgeten har inte beaktats någon indexjustering för övriga typer av driftskost-

nadsanslag såsom anslag för köp av material, övriga tjänster och föreningsbidrag. Lö-

nebikostnaderna har beräknats i enlighet med tillgängliga uppgifter från respektive 

försäkringsanstalt. Eftersom lönebikostnaderna i snitt ökar med 0,75 % beräknas per-

sonalkostnaderna som helhet öka med 3,25 % i jämförelse med årets budget. Avgifts-

intäkterna, liksom också övriga serviceintäkter beräknas kunna höjas med i snitt 1 % 

jämfört med årets budget. 

 

Under förutsättning att ovanstående antaganden om utvecklingen av de kommunala 

intäkterna håller och förutsatt att sektorernas budgetförslag inte överstiger rambudge-

ten kommer den kommunala verksamheten under nästa år att visa ett underskott om 

0,2 miljoner. 

  

Budgetramar per verksamhetsområde bifogas. 
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören)   

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att rambudgeten och budgetdirektiven god-

känns och delges nämnderna att iakttas, utöver den fastställda ekonomiplanen, vid 

uppgörande av förslag till budget och ekonomiplan för nästa år. Förslagen inlämnas 

senast den 28 september. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 150 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag och upp-

manar samtidigt sektorerna till återhållsamhet.  

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 49 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag. 
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     3.9.2018 
 
 

 

Anvisningar för uppgörande av förslag till budget för år 2019 och 
ekonomiplan för åren 2020-2021 
 
 

1. Tidtabellen 
 
 Kommunstyrelsen inbegär nämndernas förslag till budget och ekonomiplan senast fredagen 

den 28 september 2018. Förslaget lämnas till Carina Hägg på ekonomikansliet.  
Texter och tabeller uppgjorda i Word eller Excel sparas på området 
”avdel\kommun\budget19\(nämndensnamn.*)”. Tidtabellen innehåller ingen marginal för 
förseningar. 

 
 

2. Det ekonomiska läget  
 

I fjol redovisade kommunen ett litet överskott på 0,3 miljoner euro. Jämfört med föregående år 
förbättrades resultatet med 1,1 miljon euro. Verksamhetsbidraget eller den del av kostnaderna 
som skall täckas med skattemedel minskade med 0,7 miljoner euro eller 1,2 %. Den sammanlagda 
skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 239 000 euro.    

 
Under år 2017 investerade kommunen sammanlagt 6,1 miljoner euro. Årsbidraget räckte endast 
till för att finansiera drygt en tredjedel av investeringarna (37 %). Skuldsättningen vid årsskiftet 
ökade till 26,6 miljoner euro eller 2 397 euro per invånare.  

 
Under pågående år kan kommunens underskott komma att bli 1,5-2 miljoner euro, eftersom 
skattintäkterna beräknas minska samtidigt som kostnaderna för specialsjukvård ökar markant.  
 
Under fjolåret ökade totalproduktionen i Finland med 2,7 % och även under innevarande år 
och nästa år kommer BNP-tillväxten att överstiga 2 %. Exporten drar fortsättningsvis bra 
medan investeringarna småningom verkar mattas av. Arbetslösheten som i år har sjunkit till 
8,0 % förväntas försätta sjunka under nästa år.  
  
Inkomstberäkningarna för nästa år bygger på de uppgifter som finns i planen för de offentliga 
finanserna och programmet för kommunernas ekonomi. Skatteprognosen baserar sig på den 
prognosmodell som kommunförbundet gjort för kommunsektorn som helhet. 
Konkurrenskraftsavtalets effekter har beaktats i skatteprognosen. 
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Antalet invånare antas öka med 50 personer per år.  
 

För nästa år minskar statsandelarna med 4 € per invånare på grund av granskningen av 
kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna och ändringen av kommunernas 
finansieringsandel för det grundläggande utkomststödet. Skatteutjämningen beräknas bli 7,5 
miljoner euro. Den sammanlagda skattefinansieringen (statsandelar och skatteinkomster) 
beräknas bli 62,4 milj. euro, vilket är 0,5 miljoner mera än vad som uppskattades i 
ekonomiplanen för 2019. Totala kostnaderna (interna + externa) uppgår till sammanlagt 85,6 
miljoner euro. Specialsjukvårdens kostnader uppskattas bli 17 % högre jämfört med årets 
budget, medan social- och hälsovårdens kostnader förutsätts bli oförändrade. Det beräknade 
underskottet för nästa år blir drygt tvåhundratusen euro. Skatteinkomsterna har beräknats 
utgående från oförändrade skattesatser. Lönekostnaderna har beräknats öka med 2,5 % i 
rambudgeten för år 2018, men då lönebikostnaderna samtidigt ökar med 0,75 % är totala 
personalkostnadsökningen 3,25 %.  
 

 

3. Budgetuppställningen 
 

Budgetuppställningen är den samma som använts under tidigare år.   
 
Ändringar i organisations- och kontoplanen skall föreslås i samband med att budgetförslaget 
lämnas in.  
 
Rambudgeten för respektive sektor finns i Unit4 programmet. (Logga in på UBW 
web/rapporter/budgetering). Rambudgeten kan exporteras till excel och bearbetas i excel. 
Carina Hägg ger vid behov närmare anvisningar om användningen av programmet.      
 
 

4. Målsättningar för verksamheten 
 
 Kommunallagen betonar att kommunen skall anta bindande mål för sin verksamhet samt att 

styrningen av ekonomin kräver att målsättningarna följs upp och ställs i relation till anslagen 
och de beräknade inkomsterna. 

 
 Målen härleds ur verksamhetsidén för respektive sektor och anges såvitt möjligt genom 

nyckeltal. Målsättningarna kan också anges verbalt. 
 
 När fullmäktige godkänner budgeten besluter den samtidigt vilka verksamhetsmål som är 

bindande. 
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 Ekonomiplanen för åren 2019-2021 kommer att ställas upp så att först kommer en beskrivning 
av nuvarande verksamhet, därefter en målsättningsdel (bindande), sen anslaget (utgifter och 
inkomster) och sist prestationer och motiveringar (kan definieras som bindande). 

 
 De bindande målsättningarna följs upp i Targetor-programmet tertialvis och slutliga 

förverkligade siffror presenteras i bokslutet. 
 
 Nämndernas budgetförslag för nästa år bör innehålla följande delar: 
 
 1. Beskrivning av nuvarande verksamhet  
  Kort redogörelse för den verksamhet som bedrivs med ifrågavarande anslag och en 

redogörelse för de förändringar i verksamhetsförutsättningarna som man är tvungen att 
beakta i verksamheten framöver, t.ex. ny lagstiftning, förändringar i 
befolkningsunderlaget eller annat som påverkar behovet av service. 

 
 2. Målsättning för år 2019  
  Vilka åtgärder kommer vi att vidta, vilka (mätbara) delmål avser vi att uppnå under det 

kommande året. Formulera såväl mål som mätare och förväntat resultat.  
 
 3. Tyngdpunktområden för planeperioden 2020-2021 
  Vilka delområden av verksamheten kommer vi att speciellt lyfta fram och jobba med 

under de kommande två åren, vilka förändringar är det nödvändigt att åstadkomma 
beträffande den verksamhet som beskrivs i punkt 1. Formulera såväl mål som mätare och 
förväntat resultat. 

 
4. Anslag (utgifter, inkomster) 

  Budgetförslag uppgörs för år 2019. För planeåren 2020 och 2021 anges endast ökningar 
och minskningar i förhållande till budgetåret. Förändringarna anges i budgetårets 
penningvärde. Penningvärdeförändringen beaktas av ekonomikansliet vid 
sammanställningen. 

 
5. Prestationsmått och motiveringar 

 
 
 Kommunens verksamhetsidé är: 
 
 "Pedersöre är en kommun som ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet.” 
 

Kommunen skapar goda förutsättningar för invånarna att skaffa sig sin utkomst. Den 
kommunala servicen tryggar invånarnas hälsa och sociala välfärd samt bidrar till ett så rikt 
kulturutbud som möjligt. 
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I kommunen finns mångsidiga boendealternativ och möjlighet till en aktiv fritid i en naturnära 
miljö. 
 
Den kommunala servicen är välfungerande och finns nära invånarna. Genom samordning och 
samverkan över sektorgränserna och med omgivningen uppnår vi bästa möjliga 
resursanvändning. I all verksamhet eftersträvar vi en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Varje nämnd bör förmulera mål för sin verksamhet som står i överensstämmelse med 
kommunens verksamhetsidé. Målen bör stöda någon av kommuns strategiska mål: 
 
1. Högklassig basservice 
2. Befolkningstillväxt 
3. Näringsliv i tillväxt 
4. Attraktiva boendemiljöer 
 
 

5. Budgetram 2019 
 
 Lönekostnaderna beräknas öka med 2,5 % i jämförelse med årets budget. I rambudgeten har 

inte beaktats någon indexjustering för övriga typer av driftskostnadsanslag såsom anslag för köp 
av material, övriga tjänster och föreningsbidrag. Lönebikostnaderna har beräknats i enlighet 
med tillgängliga uppgifter från respektive försäkringsanstalt. Sammanlagda lönebikostnaderna 
beräknas öka med 0,75 % eftersom reservering för införtjänst semesterpenning kostnadsförs till 
fullt belopp från och med det semesterår som börjar 1.4.2019. Avgiftsintäkterna, liksom också 
övriga serviceintäkter beräknas kunna höjas med i snitt 1 % jämfört med årets budget. 

 
 

6. Beräkningsgrunder-budgetanslag 
 
 Löneanslagen för den ordinarie månadsavlönade personalen (mom. 4002 och 4004) beräknas 

av ekonomiavdelningen. Lönestaten med de beräknade lönekostnaderna kommer att finnas 
tillgänglig först i september. Lönebikostnaderna inom allmänna avtalsområdet beräknas i snitt 
bli 22,00 % av lönesumman (socialskyddsavgifter 4,30 % och den lönebaserade delen av 
pensionspremien 17,70 %). Alla övriga kostnads- och intäktsanslag bör föreslås av nämnderna. 
Beräkningsgrunderna för respektive anslag bör framgå av motiveringarna. Kostnaderna för 
arbetsplatskaffe (kaffe, te eller saft) bör ingå i kostnaderna för respektive 
verksamhet/arbetsplats. Kostnaderna för arbetsplatshälsovård och projektverksamhet för 
upprätthållande av arbetsförmågan budgeteras centralt.  
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Interna kostnaderna (hyror, måltidsservice, städtjänster, ekonomiadministration och ikt-
tjänster) fördelas på basen av prestationer. Prissättningen differentieras för städningen av 
åldringshem, daghem och olika typer av skolor, så att kostnadsmotsvarighet uppnås. 
Ekonomiavdelningen ger förslag till budgetbelopp.  

 
 

7. Investerings- och personalplan för åren 2019-2021 
  
 Utgångsläget för investeringsplaneringen är den senaste godkända ekonomiplanen. I 

ekonomiplanen beaktas de förändringar i kostnadsnivån som kan förutses inträffa under de år 
som ekonomiplanen gäller. Kostnadsberäkningen av projekten görs enligt kostnadsnivån i 
augusti 2018. Förändringen i byggnadskostnadsindex uppskattas till 1,5 % per år under 
planeperioden. 

 
 Beträffande ny personal är utgångsläget att inga nya vakanser inrättas under perioden 2019-

2021. Ifall nyanställningar inte kan undvikas, bör ett förslag till omdisponering av redan 
inrättade tjänster och befattningar presenteras. 

 
 Följande uppgifter bifogas: 
 
 -  Personalplan  
 
  Omdisponeringar eller förslag till indragningar skrivs in.  
 
 -  Investeringsplan 
 
  Nya eller påbörjade byggprojekt och övriga kapitalinvesteringar listas för hela perioden 

(årtal och kostnader). 
 
  Viktigt är att vi får uppgifter om m², kostnader och investeringens inverkan på 

driftskostnaderna 2019-21. Vid behov kan motiveringar och kostnadsberäkningar ges på 
separat papper. 

 
 
 

Separat I början av september, lönestat för år 2019,  
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Dnr: 71/2016 

 

§ 50 Ändring av Kållby delgeneralplan (599-407-9-112) 

 

Markägaren till fastigheten Granlund 599-407-9-112 i Kållby anhåller om ändring av 

Kållby delgeneralplan för att flytta tre byggplatser (nr 4-6). Samtidigt anhåller mark-

ägaren om att få en ny byggplats inom planområdet (nr 3) och tre nya utanför planom-

rådet (7-9). Enligt anhållan skulle befintliga byggplatser flyttas från område för  

fristående småhus (AO-1) till jord- och skogsbruksdominerat område (M). Den nya 

byggplatsen inom delgeneralplanområdet skulle placeras på ett område som AO-1. 

 

Kållby delgeneralplan godkändes 18.6.2008 och fördelningen av nya byggplatser 

grundar sig inte på stomfastighetsprincipen.  

 

Föredragandes förslag: 

 

Planläggningssektionen föreslår för styrelsen att ta planläggningsbeslut för att flytta 

byggplatserna (nr 4-6) men diskuterar möjligheterna till att anvisa nya byggplatser. 

 

PLS  Planläggningssektionens beslut: 

§ 7   

Planläggningen föreslår för styrelsen att ta planläggningsbeslut gällande flyttning av 

byggplatserna (nr 4-6) men anser inte att det i detta skede är skäligt att genom plan-

ändringen ge nya byggplatser.  

 ____ 

 

 

Kommundirektörens förslag:  

 

Kommunstyrelsen beslutar ta planläggningsbeslut i enlighet med planläggningssek-

tionens förslag.  

  

KST  Kommunstyrelsens beslut: 

§ 35 

 Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Ett program för deltagande och bedömning (PDB), ett planutkast samt en beskrivning 

av planlösningen har gjorts i enlighet med markägarnas anhållan. Tomterna i den gäl-

lande delgeneralplanen finns på trånga och lågt belägna platser. I utkastet har bygg-

platserna placerats i en högt belägen skogsremsa i anslutning till befintlig bebyggelse. 

I samband med uppgörandet av den gällande delgeneralplanen gjordes en naturinven-

tering. Enligt naturinventeringen finns inga särskilda miljövärden på området dit 

byggplatserna flyttas.  
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Föredragandes förslag:  

 

PDB, utkastet och beskrivningen läggs fram till påseende. Vid behov begärs utlåtan-

den från berörda myndigheter. 

 

PLS  Planläggningssektionens beslut: 

§ 17 

 Godkändes enligt förslag. 

 ____ 

 

  

Under tiden som utkastet var framlagt till påseende kom ingen respons. 

Föredragandes förslag:  

Förslaget läggs fram till påseende i 30 dagar. Samtidigt begärs utlåtanden från berörda 

myndigheter och berörda markägare ges möjlighet att ge anmärkningar. Ifall inga an-

märkningar som leder till ändringar i förslaget framförs under tiden som förslaget är 

framlagt kan förslaget direkt föras vidare till slutligt godkännande i kommunstyrelsen 

och –fullmäktige.  

 

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 33 

 Godkändes enligt förslag. 

 _____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ändringen av Kållby delgene-

ralplan (599-407-9-112) godkänns. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 138 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 50 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och god-

kände ändringen av Kållby delgeneralplan (599-407-9-112). 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 259/2010 

 

§ 51 Ändring av Sandsund detaljplan, kvarter 28, 43 och 44  

 

  

NN har inlämnat en anhållan om ändring av detaljplanen för 

Kyrkoby by för ett område som de köpt av lägenheten Portin Rnr 10:238. Området 

gränsar till deras bostadstomt, som har en areal på endast ca 830 m
2
. Med det tillköpta 

området hoppas de få en större byggrätt, som möjliggör byggandet av ett vedlider.  

 

Kommundirektörens förslag:  

 

Föreslår att ändringen beaktas i samband med att kommunen låter ändra detaljplanen 

för Sandsund I. Sökandens andel av planläggningskostnaderna blir på så sätt också 

mindre.  

 

KST Kommunstyrelsens beslut:  

§ 35/16 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

_____ 

 

 

Kommunen köpte 2014 en del av Sandell 10:249 i Sandsund I bostadsområde och sty-

relsen beslöt 29.2.2016 § 35 att påbörja en planändring på området. I den inköpta fas-

tighetens närhet finns det också andra behov av att revidera detaljplanen och därför 

avgränsas detaljplanändringen till att gälla kvarteren 26-28 och 43. Behovet av att re-

videra detaljplanen gäller följande: 

 

 Tomt 1 och 4 i kvarter 43 bör förstoras i enlighet med nuvarande markägoför-

hållanden. 

 Tomtgränsen mellan tomt 5 och 6 i kvarter 28 ändras enligt nuvarande mark-

ägoförhållanden.  

 Vägområdet för Kvarngränd justeras.  

 Eftersom det inte finns förutsättning att bevara uthusbyggnaderna som i dagens 

läge finns på andra sidan av Bennäsvägen planeras området till bostadstomter. 

Området är i den gällande detaljplanen anvisat som jord- och skogsbruksom-

råde (M) där miljön bör bevaras (s-1).   

 De skyddade byggnaderna i anslutning till Bennäsvägen omvärderas.  

 

Samtidigt borde man komma fram till en lösning som gör tomterna i kvarteren attrak-

tivare t.ex. genom att anvisa grönområden och fundera över vilka typer av boende det 

finns behov av på området.   
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Föredragandes förslag: 

 

Planläggningssektionen diskuterar målsättningarna för detaljplanändringen. Innan ett 

utkast läggs fram till påseende ordnas ett diskussionstillfälle tillsammans med mark-

ägarna. 

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 75/16 

Stora delar av kvarter 28 är en unik miljö. För att behålla områdets attraktivitet är det 

viktigt att den nya bebyggelsen genom relativt strikta bestämmelser anpassas till den 

befintliga miljön. Ett preliminärt program för deltagande och bedömning och ett utkast 

görs som underlag för ett diskussionstillfälle tillsammans med berörda parter på de-

taljplanområdet. 

 ____ 

  

  

I november 2016 ordnades ett diskussionstillfälle angående detaljplanändringen till-

sammans med markägarna på området och under vårvintern 2017 gjordes en bygg-

nadsinventering. Utgående från det tillgängliga materialet har ett program för delta-

gande och bedömning och ett utkast gjorts.  

 

Enligt utkastet ändras området öster om Bennäsvägen (kvarter XX), som i den gäl-

lande detaljplanen är anvisat som jord- och skogsbruksområde (M) och område där 

miljön bör bevaras (s-1), till kvartersområde för fristående småhus (AO). Anslutning 

till tomterna har anvisats via en ny gata öster om tomterna.  

 

Kvarteret XX, väster om Bennäsvägen, har i utkastet anvisats som ett kvartersområde 

för småhus (AP-1) och hela kvarteret har anvisats som område där miljön bevaras (/s). 

Dessutom har alla bostadsbyggnaderna och de viktigaste ekonomibyggnaderna för-

setts med skyddsbeteckning (sr-2). Ändringar, renoveringar och nya byggnader på 

området ska anpassas till de skyddade byggnaderna (sr-2) och den befintliga miljön i 

övrigt. 

 

I övrigt har en ny gatuförbindelse anvisats från Skolhusvägen till tomt 6 och 7 i kvar-

ter 28. Ett närrekreationsområde (VL) har reserverats i mitten av kvarteret för att sä-

kerställa att områdets attraktivitet och karaktär bibehålls. Dessutom har tomterna i 

kvarter 43 förstorats västerut och tomtgränserna i anslutning till Kvarngränd har rätats 

ut. Mellan Kvarngränd och Rigränd har den lättrafikled (som även finns i den gällande 

detaljplanen) anvisats.  

 

I den gällande detaljplanen finns 12 bostadstomter. I utkastet till detaljplanändring 

finns 19 bostadstomter varav 9 är obebyggda. Byggrätterna på detaljplanområdet är 

250-350 m² per tomt.  
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

Föredragandes förslag: 

 

Programmet för deltagande och bedömning och utkastet läggs fram till påseende och 

utlåtande begärs från myndigheter. Samtidigt ges markägarna och andra berörda på 

området möjlighet att säga sin åsikt om utkastet. 

 

PLS  Planläggningssektionens beslut: 

§ 39/17 

Föredragandes förslag godkändes med följande tillägg: 

 

- Som namn till de nya gatorna föreslås Kärrhagagränd och Sandelsgränd. 

- Detaljplanutkastet förses med bestämmelse om häck eller staket mot Bennäsvägen 

och Mjölgränd.  

_____ 

 

 

Efter att utkastet var framlagt till påseende har inventeringen av den kulturhistoriska 

miljön kompletterats. Ett diskussionstillfälle ordnades i november 2017 för att disku-

tera med markägarna angående hur de splittrade markägoförhållandena i kvarter 44 

och i kvarter 20 öster om Bennäsvägen inverkar på detaljplanens förverkligande. Ut-

gående från diskussionerna med markägarna och responsen i utkastskedet föreslås föl-

jande förändringar: 

 

 Området öster om Bennäsvägen utesluts från detaljplanen eftersom det i dagens 

läge är svårt att planera in bostadstomter under så pass utmanande markägoför-

hållanden. 

 Byggrätten på alla tomter inom planområdet ändrades till 250 m². 

 Cykel- och gångvägen mellan kvarter 43 och 44 avlägsnas eftersom majoriteten av 

markägarna på området är av den åsikten att det inte finns ett behov av cykel- och 

gångvägen.  

 Tomt 6 i kvarter 44 avlägsnas i enlighet med markägarens önskemål. Därmed upp-

står inte heller behov av en ny gata mellan tomt 1 och 5 i kvarter 28. 

 Grönområdet i mitten av planområdet föreslås anvisas som område för närrekrea-

tion, äng, VL-1 och betydelsen av att området behålls grönt betonas genom beteck-

ningen mp-1, landskapsmässigt värdefullt ängsområde, vars särdrag bör bevaras. 

 Detaljplanen förses med en bestämmelse om att tomter som gränsar mot Bennäs-

vägen ska förses med häck eller staket till den del tomten gränsar mot vägen.  

 

Utöver de föreslagna ändringarna görs även tekniska justeringar. 

 

Föredragandes förslag: 

 

De föreslagna förändringarna görs och därefter läggs förslaget fram till påseende i 30 

dagar. Samtidigt begärs utlåtanden från berörda myndigheter och markägare och andra 

berörda ges möjlighet att ta del av förslaget och ge skriftliga anmärkningar.  

 



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

 

PROTOKOLL 

 

03.09.2018 

 

 

 

84 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

PLS  Planläggningssektionens beslut: 

§ 25 

Efter diskussion angående behovet av cykel- och gångleden beslöt planläggningssek-

tionen enligt förslag. 

_____ 

 

 

Förslaget var framlagt till påseende 30.4-30.5.2018. Under tiden som förslaget var 

framlagt till påseende kom fem utlåtanden från myndigheter och tre anmärkningar från 

markägare. Österbottens förbund meddelade att de inte ger något utlåtande om försla-

get (se sammanställning och bemötanden).  

 

Utgående från den respons som kom in kompletteras förslaget med ett för allmän 

gångtrafik reserverat område mellan Kvarnvägen och Rigränd. Detta betyder att det 

inte byggs en cykel- och -gångväg men invånarna har ändå möjlighet att röra sig mel-

lan gatorna.   

Föredragandes förslag: 

Med den föreslagna justeringen föreslår planläggningssektionen för kommunstyrelsen 

och –fullmäktige att godkänna förslaget till detaljplanändring.  

 

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 42 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att planändringen av Sandsund de-

taljplan, kvarter 28, 43 och 44 godkänns 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 159 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 51 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och god-

kände ändringen av Sandsund detaljplan, kvarter 28, 43 och 44. 

------ 
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Christian Dahlin anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. I hans 

ställe kallade ordförande in ersättaren Patrik Snellman. 
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Dnr: 344/2018 

 

§ 52 Anhållan om kommunborgen; Bostads Ab Tegelbruksvägen 

 

Bostads Ab Tegelbruksvägen anhåller om kommunborgen för ett lån om 220 000 

euro. Lånet kommer att användas för fasadrenovering, byggande av biltak och mark-

arbeten. Lägenheterna kommer också att utrustas med luftvärmepumpar. Pedersöre 

kommun äger 82 % av aktierna i bolaget. 

 

Pedersörenejdens Andelsbank har beviljat bolaget ett lån med 14 års återbetalningstid. 

Räntan är bunden till Euribor 6 mån med 0,8 % marginal.     
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Bab Tegelbruksvägen 

kommunborgen för ett lån om 220 000 euro. Långivare är Pedersörenejdens Andels-

bank, lånetiden är 14 år och räntan Euribor 6 mån med 0,8 % marginal. Som motsä-

kerhet för borgensförbindelsen skall Bab Tegelbruksvägen pantsätta inteckningar i bo-

lagets fastighet till motsvarande belopp.  

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 155 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 52 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och bevil-

jar Bab Tegelbruksvägen kommunborgen för ett lån om 220 000 euro. Långivare är 

Pedersörenejdens Andelsbank, lånetiden är 14 år och räntan Euribor 6 mån med 0,8 % 

marginal. Som motsäkerhet för borgensförbindelsen skall Bab Tegelbruksvägen pant-

sätta inteckningar i bolagets fastighet till motsvarande belopp.  
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Dnr: 345/2018 

 

§ 53 Byte av markområden 

 

Kommunens tjänstemän har under en längre tid sökt råmark för planläggning eller 

byte i anslutning till Sursik. Förhandlingarna har resulterat i en överenskommelse med 

NN om att byta en del av fastigheten Dragnäs 599-415-3-101 i Esse mot 

en del av fastigheten Tolfmans 599-412-1-95 vid Sursik. Bytesobjekten framgår av bi-

fogade kartor. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Pedersöre kommun gör ett 

markbyte med NN i anslutning till Sursik. I bytet erhåller Pedersöre kom-

mun ett ca 8,6 ha stort åkerområde från fastigheten Tolfmans 599-412-1-95 och i ut-

byte överlåts ett ca 40,6 ha stort skogsområde av Dragnäs 599-415-3-101, inklusive 

skogsbestånd. Dessutom betalar kommunen 21 950 € i mellanpenning.   

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 156 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 53 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och gör 

ett markbyte med NN i anslutning till Sursik. I bytet erhåller Pedersöre 

kommun ett ca 8,6 ha stort åkerområde från fastigheten Tolfmans 599-412-1-95 och i 

utbyte överlåts ett ca 40,6 ha stort skogsområde av Dragnäs 599-415-3-101, inklusive 

skogsbestånd. Dessutom betalar kommunen 21 950 € i mellanpenning.   
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Dnr: 346/2018 

 

§ 54 Försäljning av markområde; Oy Essma Ab 

 

Företaget Essma planerar att expandera och diversifiera verksamheten. En ny industri-

hall om ca 2 000 m
2
 kommer att byggas. Det tomtområde som företaget har idag be-

hövs för en framtida förstoring av nuvarande verksamhet och Essma vill därför köpa 

2,4 ha av lägenheten Bredkulla 599-414-135-3. Området som gränsar till företagets 

tomt är ställvis lågt och svårdränerat, ställvis är området stenigt och det krävs omfat-

tande markarbeten för att det skall kunna bebyggas. Essma erbjuder 20 000 euro för 

området, inklusive skogsbeståndet som främst består av växande ungskog.  
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter sälja 2,427 ha av lägen-

heten Bredkulla 599-414-135-3 i Ytteresse för 20 000 euro inklusive skogsbestånd. 

Köpare är Oy Essma Ab.   

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 157 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 54 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens beslut och säljer 

2,427 ha av lägenheten Bredkulla 599-414-135-3 i Ytteresse för 20 000 euro inklusive 

skogsbestånd. Köpare är Oy Essma Ab.   

------ 

 

Carita Vik-Hästbacka anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. I 

hennes ställe kallade ordförande in ersättaren Patrik Snellman. 
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Dnr: 268/2017 

 

§ 55 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Backlund, samt nyval 

 

Margot Backlund anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget 

som medlem i miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Margot Backlund beviljas  

befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i miljö- och byggnadsnämnden och 

förrättar nyval. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 162 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 55 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och bevil-

jade Margot Backlund befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

Till ny medlem i miljö- och byggnadsnämnden valde kommunfullmäktige enhälligt 

Anja Grankulla. 
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Dnr: 357/2018 

 

§ 56 Motion om utveckling av servicen i vår kommun 

 

Håkan Storbacka, m.fl., inlämnade en motion där man yrkar på att kommunstyrelsen 

tillsätter en eller flera arbetsgrupper som får i uppgift att föra diskussioner med invå-

nare, företagare och föreningsrepresentanter i de olika byarna, i syfte att utveckla ser-

vicen i kommunen och få till stånd livskraftiga byar och ett livskraftigt Pedersöre. 

  

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 

Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till 

kommunstyrelsen för behandling. 

  

  





 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

 

PROTOKOLL 

 

03.09.2018 

 

 

 

91 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 358/2018 

 

§ 57 Motion om samarbete med Projekt Pulsen 

 

Markus Sandbacka, m.fl., inlämnade en motion där man yrkar på att kommunstyrelsen 

så fort som möjligt ser till att förhandlingar med Projekt Pulsen inleds, för att reda ut 

hur kommunen och Projekt Pulsen genom samarbete kan utveckla och stärka upp 

kommunal- och annan service i Överesse. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 

Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till 

kommunstyrelsen för behandling. 
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§ 58 Besvärsanvisning 

Besvärsförbud 
 
Ingen besvärsrätt finns gällande paragraferna: 47-49 o. 56-58. 

 

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: 52-55. 

 

Förvaltningsbesvär 
 
Gäller paragraferna: 50-51. 

 

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 in den 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 ombu-

det. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehål-

ler uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och in-

tegritet.  

 

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                 2018. 

 

Intygas 

  

 


