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§ 78 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunfullmäktiges ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

------- 

 

Kommunfullmäktige beslutade även enhälligt, på förslag av ordförande, att som extra 

ärende behandla § 85, Utarrendering av markområde. Kommunfullmäktige beslutade 

behandla § 85 efter § 81. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 79 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Bernt Snellman och Tore Stenmark. 
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Dnr: 381/1999 

 

§ 80 Fördelning av anslaget för anställda med sysselsättningsstöd och  

civiltjänstgörare 

 

Enligt bifogade uträkning kommer 143 675 € att användas för sysselsättningsstöd un-

der år 2018. I budgeten finns 242 700 € reserverat för sysselsättningsstöd. Kostnader-

na har bokförts på de enheter där anställda med sysselsättningsstöd har arbetat. Det 

centralt budgeterade anslaget bör därför fördelas på respektive enhet. I sysselsätt-

ningsstöd beräknas kommunen få 75 770 €. Inkomsterna har bokförts där utgiften 

uppstått varför inkomstanslaget också bör fördelas på verksamhetsenheterna. I budge-

ten har inkomsterna beräknats till 112 770 €. Nettokostnaderna är således 62 025 € 

lägre än budgeterat. 

 

Kostnaderna för civiltjänstgörare uppgår till sammanlagt 12 371 €. 
(beredning: ekonomi- o. utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten för år 2018 ändras i 

enlighet med bifogade uträkning så att budgetanslaget för de enheter som haft an-

ställda med sysselsättningsstöd höjs med sammanlagt 143 675 €, vilket täcker löner 

och lönebikostnader. Samtidigt minskas det centralt budgeterade anslaget för syssel-

sättningsstöd med 143 675 €. Inkomstanslaget fördelas på verksamhetsenheterna på 

samma sätt som utgifterna. På motsvarande sätt fördelas 12 371 € av centrala anslag 

för att täcka kostnaderna för civiltjänstgörare. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 260 

Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 80 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och god-

kände fördelningen av anslaget för anställda med sysselsättningsstöd och civiltjänstgö-

rare. 
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Dnr: 482/2018 

 

§ 81 Inköp av tomt i Bennäs (Johans 599-401-1-28) 

 

Fastigheten Johans 599-401-1-28 i Bennäs har bjudits ut via en fastighetsförmedling. 

Tomten är ca 1 740 m². På tomten finns en bostadsbyggnad från 1964. Tomten är 

centralt belägen i Bennäs centrum i anslutning till mark som ägs av kommunen. Inköp 

av fastigheten förbättrar ytterligare möjligheterna till planering av centrumområdet.  

 

Kommunens markförhandlare har tillsammans med markägaren kommit överens om 

ett pris på 69 500 €.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen köper den ca 1 740 

m² stora tomten Johans 599-401-1-28 för det överenskomna priset 69 500 €. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 266 

Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut. 
§ 81 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt godkänna kommunstyrelsens förslag och kö-

per den ca 1 740 m² stora tomten Johans 599-401-1-28 för det överenskomna priset 

69 500 €. 
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Dnr: 341/2018 

 

§ 82 Godkännande av personalprogram för åren 2019-2021 

 

De olika sektorernas önskemål om ny tjänster/befattningar samt regleringar av tidigare 

befattningar/tjänster har sammanställts sektorsvis. 

 

Enligt förvaltningsstadgan beslutar kommunstyrelsen om inrättande och indragning av 

befattningar, medan kommunfullmäktige inrättar och indrar tjänster. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till personalprogram för åren 2019-

2021. 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 

§ 244 

På förslag av kommundirektören beslutade kommunstyrelsen enhälligt komplettera 

personalprogrammet enligt följande: 

 

Tekniska nämnden 

 

Ändring av benämningar 

 

2,00  Teknisk fastighetsskötare (fastighetsskötare) 1.1.2019 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till personalprogram 

för åren 2019-2021 godkänns med dessa kompletteringar. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 82 

Under diskussionen framförde Viktor Kock den socialdemokratiska fullmäktigegrup-

pens förslag att fullmäktige godkänner halvtidsbefattningen som specialbibliotekarie 

fr.o.m. 1.1.2019. 

 

Vid verkställd omröstning mellan Viktor Kocks förslag (Sdp-gruppens förslag) och 

kommunstyrelsens förslag fick kommunstyrelsens förslag 25 röster och Kocks förslag 

10 röster (1 röstade blankt). Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige 

beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag. 

 

Inga övriga förslag till ändringar framfördes, varför ordförande kunde konstatera att 

kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag till personal-

program för åren 2019-2021 utan ändringar. 
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Dnr: 341/2018 

 

§ 83 Godkännande av byggnadsprogram för åren 2019-2023 

 

Utgående från sektorernas äskanden och tekniska nämndens behandling har förslag till 

byggnadsprogram för åren 2019-2023 uppgjorts. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner bifogade förslag till 

byggnadsprogram för åren 2019-2023. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 

§ 245 

Vid detaljbehandlingen av de olika byggprojekten fattade kommunstyrelsen följande 

beslut: 

 

Projekt 1 Överesse skola 

 

Camilla Roslund-Nordling föreslog, understödd av Ralf Lindfors, att anslaget för fa-

sadmålning (50 000 euro) flyttas från år 2022 till år 2020 och att uppgrundningen av 

skolplanen och rinken utreds under år 2019. Under diskussionen drog Roslund-

Nordling tillbaka sitt förslag till den del det gällde anslaget för fasadmålningen. 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt ändra skrivningen i textdelen till Utreds 2019. 

 

Projekt 2 Bennäs-Östensö skola 

 

På förslag av Niclas Sjöskog, understödd av Bernhard Hjulfors, beslutade kommun-

styrelsen enhälligt föreslå för kommunfullmäktige att anslaget för byggande av  

Bennäs-Östensö skola minskas med 200 000 euro till totalt 5,5 miljoner euro. Föreslås 

att anslaget fördelas så att 100 000 euro tas in år 2019, 2 600 000 euro år 2020 och 

2 800 000 euro år 2021. 

 

Niclas Sjöskog föreslog även att följande text tas in i textdelen för projektet: Möjlig-

heterna att i första hand förverkliga bygget i stock utreds. Kommunstyrelsen god-

kände enhälligt detta textillägg. 

 

Projekt 3 Kyrkoby skola 

 

På förslag av Bernhard Hjulfors, understödd av Christian Backlund, beslutade kom-

munstyrelsen enhälligt föreslå för kommunfullmäktige att anslaget för Kyrkoby skola 

minskas med 100 000 euro till totalt 4 500 000 euro. Föreslås att anslaget fördelas så 

att 600 000 euro tas in år 2019, 2 000 000 euro år 2020 och 1 900 000 euro år 2021. 
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Projekt 6 Edsevö skola 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga projektet till sammanträdet 3.12. 

 

Projekt 9 F.d. kommungården i Esse 

 

Under diskussionen föreslog Bernhard Hjulfors, understödd av Greger Forsblom, att 

anslaget höjs från 20 000 till 50 000 euro. Greger Forsblom föreslog även att texten 

gällande projektet (Utredning över användning av fastigheten) ändras till Konditions-

granskning, utredning över byggnadens framtida användning tillsammans med  

Pedersöre bostäder och privata aktörer. Kommunstyrelsen godkände enhälligt den  

föreslagna textändringen. 

 

Vid verkställd omröstning (Omröstning 1) mellan kommundirektörens förslag och 

Bernhard Hjulfors’ förslag om en höjning av anslaget till 50 000 euro, fick Hjulfors’ 

förslag 6 röster och kommundirektörens förslag 4 röster (1 borta). Ordförande konsta-

terade därefter att kommunstyrelsen beslutat föreslå för kommunfullmäktige att ansla-

get för f.d. kommungården i Esse höjs till 50 000 euro.  

 

Projekt 13 Ytteresse skola 

 

Under diskussionen framförde Bernhard Hjulfors, understödd av Niclas Sjöskog, ett 

förslag att anslaget för Ytteresse skola minskas från 40 000 euro till 30 000 euro. 

Kommundirektören ändrade sitt förslag i enlighet med Hjulfors’ förslag. 

 

Ralf Lindfors, understödd av Camilla Roslund-Nordling, föreslog att anslaget bibe-

hålls på 40 000 euro.  

 

Vid verkställd omröstning (Omröstning 2) mellan kommundirektörens ändrade förslag 

(30 000 euro) och Ralf Lindfors’ förslag fick kommundirektörens förslag 4 röster och 

Lindfors’ förslag 6 röster. Ordförande konstaterade därefter, att kommunstyrelsen  

beslutat föreslå för kommunfullmäktige att anslaget för Ytteresse skola är 40 000 euro. 

 

Projekt 14 Flynbo 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga projektet till sammanträdet 3.12. 

 

Projekt 18 Nars simstrand 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga projektet till sammanträdet 3.12. 

--- 

 

 

Efter att kommunstyrelsen behandlat byggnadsprogrammet för åren 2019-2023 ajour-

nerades sammanträdet till fredagen den 23 november kl. 08.30. 
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KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 251 

Projekt 6 Edsevö skola 

 

Under diskussionen föreslog kommundirektören att kommunstyrelsen föreslår för 

kommunfullmäktige att ett anslag på 60 000 euro tas in år 2019 för omändringar i 

Edsevö skola för småbarnspedagogikens behov. Kommunstyrelsen omfattade enhäl-

ligt detta förslag. 

 

Senja Wiklund föreslog, understödd av Ralf Lindfors, att kommunstyrelsen föreslår 

för kommunfullmäktige att anslaget för utredningar minskas från 100 000 euro till 

50 000 euro. Även detta förslag omfattades enhälligt av kommunstyrelsen. 

 

Projekt 14 Flynbo 

 

Kommundirektören föreslog att kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att 

anslaget på 60 000 euro stryks. Kommunstyrelsen godkände enhälligt detta förslag. 

 

Projekt 18 Nars simstrand 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för kommunfullmäktige att inga anslag 

beviljas för projektet för år 2019, utan projektet uppskjuts till år 2020 och kostnaderna 

för brygga och hopptorn utreds under år 2019. 

 

 

Efter detta förklarade ordföranden behandlingen av byggnadsprogrammet avslutat och 

konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå för kommunfullmäktige att bygg-

nadsprogrammet för åren 2019-2023 godkänns med de av kommunstyrelsen före-

slagna ändringarna. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 83 

Projekt 1 Överesse skola 

 

Under diskussionen föreslog Carita Vik-Hästbacka att ett planeringsanslag på 15 000 

euro tas in år 2019 för att utreda boendet på skolområdet samt trafiksituationen på och 

runt skolområdet vid Överesse skola.  

 

Efter detta begärde Niclas Sjöskog en förhandlingspaus, vilket ordförande beviljade. 

 

Efter förhandlingspausen drog Carita Vik-Hästbacka tillbaka sitt tidigare förslag och 

föreslog i stället att textdelen för projektet kompletteras med texten ”Trafiksituationen 

på och omkring skolområdet utreds.” Greger Forsblom understödde detta förslag, som 

godkändes enhälligt av kommunfullmäktige. 
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Projekt 2 Bennäs-Östensö skola 

 

Under diskussionen framförde Roger Pettersson den kristdemokratiska fullmäktige-

gruppens förslag att skolbygget förverkligas som ett nybygge i anslutning till Östensö 

skola och att 100 000 euro tas in för ändamålet år 2019 och 1 500 000 euro år 2020.  

Johanna Överfors understödde detta förslag. 

 

Ordförande föreslog att kommunfullmäktige först förrättar omröstning mellan kom-

munstyrelsens textförslag och kd-gruppens textförslag, och om kd-gruppens text-

förslag godkänns röstar kommunfullmäktige därefter om anslagen för projektet. 

Kommunfullmäktige godkände detta omröstningsförfarande.  

 

Vid verkställd omröstning (Omröstning 1) mellan Roger Petterssons (kd-gruppens) 

textförslag och kommunstyrelsens förslag fick kommunstyrelsens förslag 23 röster 

och Roger Petterssons förslag 8 röster (4 röstade blankt). Ordförande konstaterade 

därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag. 

 

Projekt 3 Kyrkoby skola 

 

Under diskussionen föreslog Greger Forsblom att texten för Projekt 20 Rivning av 

Kyrkekan flyttas till Projekt 3, eftersom rivningskostnaderna förutsätts ingå i kostna-

derna för Projekt 3 Kyrkoby skola. Kommunfullmäktige godkände enhälligt denna 

ändring.  

 

Ronny Östman, understödd av David Pettersson m.fl., föreslog att anslaget för pro-

jektet sänks från 4,5 miljoner euro till 4,35 miljoner euro.  

 

Ordförande föreslog följande omröstningsförfarande: kommunfullmäktige röstar om 

huruvida det förslag som omfattar det största beloppet ska godkännas eller förkastas. 

Kommunfullmäktige godkände detta omröstningsförfarande. Eftersom kommunstyrel-

sens förslag (4,5 miljoner euro) gällde ett högre belopp, röstade kommunfullmäktige 

om godkännande eller förkastande av detta förslag. 

 

Vid verkställd omröstning (Omröstning 2) fick kommunstyrelsens förslag 27 röster, 

medan 8 ledamöter röstade för att kommunstyrelsens förslag skulle förkastas. Ordfö-

rande konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrel-

sens förslag (4,5 miljoner euro). 

 

Projekt 9 F.d. kommungården i Esse 

 

Under diskussionen framförde Roger Pettersson den kristdemokratiska fullmäktige-

gruppens förslag att anslaget för f.d. kommungården i Esse sänks från 50 000 euro till 

20 000 euro.  

 

Ordförande föreslog att kommunfullmäktige röstar om godtagande eller förkastande 

av det högsta föreslagna anslaget, vilket är kommunstyrelsens förslag om ett anslag på 

50 000 euro. Kommunfullmäktige godkände detta omröstningsförfarande.  
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Vid verkställd omröstning (Omröstning 3) om godkännande eller förkastande av 

kommunstyrelsens förslag, fick kommunstyrelsens förslag (50 000 euro) 21 röster, 

medan 14 ledamöter röstade för förkastande av kommunstyrelsens förslag. Ordförande 

konstaterade därefter, att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Projekt 14 Flynbo 

 

Under diskussionen föreslog Senja Wiklund, understödd av Roger Pettersson, att tex-

ten för projektet ändras till ”Utred användning av fastigheten.” Kommunfullmäktige 

godkände enhälligt detta förslag. 

 

Projekt 18 Nars simstrand 

 

Under diskussionen framförde Niclas Sjöskog SFP-gruppens förslag att anslaget 

(20 000 euro) för projektet flyttas från år 2020 till år 2019. Kommunfullmäktige god-

kände enhälligt detta förslag. 
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Dnr: 341/2018 

 

§ 84 Budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 2020-2021 

 

Kommundirektören och ekonomi- och utvecklingsdirektören har utarbetat ett förslag 

till budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 2020-2021. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslag till budget för år 2019 

och ekonomiplan för åren 2020-2021 godkänns. 

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 246 

Vid den egentliga behandlingen av förslaget till driftsbudget och investeringar gjorde 

kommunstyrelsen en del tekniska ändringar, som noterades direkt av tjänstemännen, 

samt följande förslag till ändringar: 

 

DRIFTSHUSHÅLLNING 

 

Kommunstyrelsen  

 

Vid behandlingen av resultatområdet Allmän förvaltning beslutade kommunstyrelsen 

enhälligt bordlägga Koncernbolag; förvaltning till sammanträdet 3.12. 

 

Under behandlingen av resultatområdet Avbytarservice beslutade kommunstyrelsen 

enhälligt på förslag av Joakim Lasén införa följande tillägg i texten: De gårdar som 

fortsätter verksamheten investerar i automation och ny teknik. För att möta de behov 

som finns bör personalen skolas kontinuerligt.  

 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 

 

Yvonne Borgmästars anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av följande resultat-

områden: Förvaltning, Småbarnspedagogik, Barnavårdsstöd, Förskolverksamhet och 

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn.  

 

Under diskussionen föreslog Bernt Snellman, understödd av Ralf Lindfors, att budge-

ten för Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, netto totalt, minskas med 

500 000 euro totalt under planeperioden, så att anslagen för 2019 minskas med 

100 000 euro, för 2020 med 200 000 euro och för 2021 med 200 000 euro.  

 

Vid verkställd omröstning mellan kommundirektörens förslag och Snellmans förslag 

fick kommundirektörens förslag 7 röster och Snellmans förslag 2 röster (1 borta, 1 

röstade blankt). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat god-

känna kommundirektörens förslag.  
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Under behandlingen av resultatområdet Förvaltning beslutade kommunstyrelsen en-

hälligt på förslag av Greger Forsblom lägga till följande text som sista stycke under 

Beskrivning av nuvarande verksamhet: Nämnden utreder möjligheterna till administ-

rativ integrering inom skolnätet. Med skolnätsutredningen som bas analyserar nämn-

den behovet av konkreta åtgärder gällande skolnätet.  

 

Under behandlingen av resultatområdet Småbarnspedagogik beslutade kommunsty-

relsen enhälligt på förslag av Joakim Lasén att ta in följande texttillägg som sista 

stycke under Beskrivning av nuvarande småbarnspedagogisk verksamhet: Nämnden 

utreder behovet av mera utrymmen för dagvårdsverksamhet inom rimliga avstånd. 

 

Under behandlingen av resultatområdet Gymnasiet beslutade kommunstyrelsen en-

hälligt på förslag av Greger Forsblom ta in följande skrivning som sista stycke under 

Beskrivning av nuvarande verksamhet: En satsning för att uppmärksamma kommu-

nens ungdomar om arbetsmöjligheterna i kommunen görs genom att en tätare kontakt 

skapas mellan kommunens företag och Pedersöre gymnasium. 

 

Social- och hälsovård 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga behandlingen av Social- och hälso-

vård till sammanträdet 3.12. 

 

Tekniska nämnden 

 

Under behandlingen av resultatområdet Trafikleder behandlade kommunstyrelsen 

även den skrivelse som inkommit från äldrerådet gällande höjningen av snöplognings-

avgifterna för pensionärer, men inga höjningar föreslogs. 

 

Kultur- och idrottsnämnden 

 

Under behandlingen av resultatområdet Ungdomsarbete beslutade kommunstyrelsen 

enhälligt göra följande textändring under Tyngdpunktsområden för planeperioden 

2020-2021: Mål 2020-2021; Ungdomsarbete: Få ändamålsenliga ungdomsutrymmen i 

Sandsund ändras till Ändamålsenliga ungdomsutrymmen. Mätare: Ungdomsverksam-

hetsutrymme byggs i samband med utbyggnaden av Kyrkoby skola ändras till Till-

gång till ungdomsutrymmen. 

--- 

 

Efter detta konstaterade ordföranden att kommunstyrelsen behandlat förslaget till bud-

get för år 2019 och ekonomiplan för åren 2020 – 2021 klart så här långt. Vissa kom-

pletteringar kan tillkomma och kommunstyrelsen tar ställning till dessa vid nästa 

sammanträde. 

_____ 
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KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 252 

Koncernbolag; förvaltning 

 

Kommunstyrelsen godkände enhälligt resultatområdet Koncernbolag; förvaltning. 

 

Social- och hälsovård 

 

Kommunstyrelsen godkände enhälligt budgeten för social- och hälsovården. 

---- 

 

Kommunstyrelsen godkände också enhälligt den uppdaterade Finansieringsanalysen 

och Avskrivningsplanen för år 2019. 

 

Efter detta konstaterade ordföranden att kommunstyrelsen för sin del behandlat försla-

get till budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 2020-2021 klart och för det till 

kommunfullmäktige för slutligt godkännande. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 84 

Kommunfullmäktige inledde den egentliga behandlingen av personalprogrammet, 

byggnadsprogrammet och budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020-

2021 med en allmän debatt. 

 

Vid den egentliga behandlingen fattades följande beslut: 

 

Planeringsgrunder 
 

Carita Vik-Hästbacka föreslog att ordet ”kommer” i den första meningen under rubri-

ken 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland ändras till ”förväntas” så 

att meningen i sin helhet lyder: ”Under fjolåret ökade totalproduktionen i Finland 

med 2,8 % och även under innevarande år och nästa år förväntas BNP-tillväxten att 

vara av samma storleksordning”.  

 

Vid behandlingen av Strategiska mål föreslog Johanna Överfors att meningen ”Vi 

planerar därför tomter för utrymmeskrävande handel och industri.” flyttas från punkt 

4. Livskraftiga boendemiljöer till slutet av första stycket under punkt 3. Ett näringsliv i 

tillväxt.  

 

Vid behandlingen av Målsättningar och strategier 2019-2021 föreslog Johanna 

Holmäng att följande stycke flyttas från punkten Fortsatt självständig verksamhet, och 

i stället läggs till efter stycke 6 under rubriken: 1.2 Läget i Pedersöre: ”Befolkningen 

minskade under de tre första kvartalen år 2018 med 57 personer till 11 027. Fram till 

slutet av år 2021 ökar befolkningen till 11 200 personer.” Holmäng föreslog även att 

rubriken ”Fortsatt självständig verksamhet” ändras till ”Fortsatt självständig kom-
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mun” och att texten i detta avsnitt ändras till att lyda: ”Pedersöre är en stark kommun 

med självständig verksamhet. Kommunen forsätter utveckla sina styrkor som en livs-

kraftig landskommun. Pedersöre bedriver ett öppet och aktivt samarbete med övriga 

kommuner i regionen och Österbotten.” 

 

Carita Vik-Hästbacka föreslog att följande mening sätts till under rubriken Aktiv nä-

ringspolitik, efter den mening som handlar om att kommunen ska sträva till att stärka 

kommuncentrum i Bennäs: ”Vi strävar även till att kommunens övriga serviceområ-

den hålls livskraftiga.” 

 

Kommunfullmäktige godkände enhälligt alla de föreslagna textändringarna i avsnittet 

Planeringsgrunder. 

 

DRIFTSHUSHÅLLNING 

 

Kommunstyrelsen 

 

Anja Lillqvist anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av resultatområdet Ekono-

miförvaltning. 

 

Under diskussionen framförde Viktor Kock den socialdemokratiska fullmäktigegrup-

pens förslag om följande texttillägg till Kommunfullmäktige, Tyngdpunktsområden 

för åren 2020-2021, Förväntat resultat: ”Tydliga strategier för kommunens alla sek-

torer”. Kommunfullmäktige beslutade enhälligt godkänna Kocks förslag. 

 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 

 

Yvonne Borgmästars anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av resultatområdena 

Småbarnspedagogik, Förskolverksamhet och Morgon- och eftermiddagsverksamhet 

för skolbarn.  

 

Under diskussionen föreslog David Pettersson, understödd av Benita Finne, att nämn-

den för utbildning och småbarnspedagogik tilldelas ytterligare 400 000 euro, som 

skulle budgeteras för kommuntillägg till barnavårdsstödet. Pengarna skulle fördelas så 

att varje familj erhåller ytterligare 250 euro/barn i månaden fram till dess att barnet 

fyllt två år.  

 

Ordförande föreslog följande omröstningsförfarande: kommunfullmäktige röstar om 

huruvida det förslag som omfattar det största beloppet ska godkännas eller förkastas. 

Kommunfullmäktige godkände detta omröstningsförfarande. Eftersom Petterssons 

förslag (sammanlagt 6 724 328 euro) gällde ett högre belopp, röstade kommunfull-

mäktige om godkännande eller förkastande av detta förslag. 

 

Vid verkställd omröstning (Omröstning 1) om godkännande eller förkastande av Da-

vid Petterssons förslag fick Petterssons förslag 8 röster, medan 22 ledamöter röstade 

för förkastande av förslaget (4 avstod). Ordförande konstaterade därefter att kommun-

fullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag. 
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Social- och hälsovård 

 

Under diskussionen föreslog Senja Wiklund att kommunfullmäktige beslutar stryka 

första meningen i tredje stycket under rubriken Social- och hälsovårdens struktu-

rella och innehållsmässiga huvudmål för 2019 (”Platserna på de allmänmedicinska 

avdelningarna kan minskas i den takt som platserna ökar på de effektiverade service-

boendena.”). Wiklund drog senare under diskussionen tillbaka sitt förslag. 

 

Johanna Överfors, understödd av Viktor Kock, föreslog följande anteckning till proto-

kollet: ”Pedersöre fullmäktige anser att en minskning av de allmänmedicinska plat-

serna kan leda till ökade kostnader och bör övervakas av kommunens representant i 

nämnden.” 

 

Greger Forsblom föreslog i stället att kommunfullmäktige beslutar foga ett tillägg till 

den mening som Wiklund föreslog skulle strykas, så att den i sin helhet lyder: ”Plat-

serna på de allmänmedicinska avdelningarna kan minskas i den takt som platserna 

ökar på de effektiverade serviceboendena, men minskningen bör ske kontrollerat för 

att undvika kostnadsökningar.”  

 

Johanna Överfors drog tillbaka sitt förslag till protokollsanteckning, varefter kommun-

fullmäktige enhälligt beslutade godkänna det texttillägg som Greger Forsblom före-

slog. 

 

På förslag av Benita Finne beslutade kommunfullmäktige även enhälligt godkänna att 

ordet ”hem” läggs till i parentesen i första meningen i tredje stycket under Social om-

sorg, Familjeservicecentralen, så att parentesen lyder ”(hälsovård, förebyggande ar-

bete i hem, dagvård och skolor, service enligt socialvårdslagen)”.  

 

Tekniska nämnden 

 

Viktor Kock framförde den socialdemokratiska fullmäktigegruppens förslag att texten 

i tabellen Mål 2019; Tekniska nämnden, Förvaltning ändras så att mätaren ”Standar-

den på vägnätet höjs” ändras till ”Standarden på vägnätet bibehålls” och att texten 

under förväntat resultat ändras så att ”Förbättrade vägförhållanden” ändras till ”Väg-

förhållanden bibehålls”. Under diskussionen drog Kock tillbaka förslaget. Ordförande 

konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna kommunstyrelsens 

förslag. 

 

INVESTERINGAR 

 

Övriga utgifter med lång verkningstid 

 

Under diskussionen föreslog David Pettersson att texten för Specialprojekt i samar-

bete med myndigheter ”Utredning och planering av behovet av lättrafikleder” änd-

ras, så att texten skulle lyda ”Utredning av lättrafikled mellan Lepplax och Edsevö 

prioriteras.” Detta förslag fick inget understöd, varför det förföll.  
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Tore Stenmark föreslog, understödd av Niclas Sjöskog m.fl., att kommunfullmäktige 

tar in ett anslag på 5 000 euro för utredning av behovet av lättrafikleder.  

 

Ordförande föreslog följande omröstningsförfarande: kommunfullmäktige röstar om 

huruvida det förslag som omfattar det största beloppet ska godkännas eller förkastas. 

Kommunfullmäktige godkände detta omröstningsförfarande. Eftersom Stenmarks för-

slag (sammanlagt 65 000 euro) gällde ett högre belopp, röstade kommunfullmäktige 

om godkännande eller förkastande av detta förslag. Vid verkställd omröstning (Om-

röstning 2) om godkännande eller förkastande av Tore Stenmarks förslag fick Sten-

marks förslag 29 röster, medan 6 ledamöter röstade för att förslaget skulle förkastas. 

Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat godkänna Sten-

marks förslag om en höjning av anslaget för specialprojekt i samarbete med myndig-

heter med 5 000 euro till sammanlagt 65 000 euro.   

------ 

 

Till övriga delar godkände kommunfullmäktige enhälligt kommunstyrelsens förslag 

till budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2019-2020. 

 

Kommunfullmäktige godkände samtidigt också förslaget till Budgetens bindande ni-

våer, Resultaträkning, Finansieringsanalys och Avskrivningsplan. 

____ 
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Dnr: 486/2018 

 

§ 85 Utarrendering av markområde 

 

Företaget BCE-Ltd anhåller om att få arrendera och senare inlösa ett ca 1,6 ha stort 

område av lägenheten Anderstorp 10:152 i Lepplax. Området gränsar till Långmoss-

vägen och Europaväg 8. Företaget planerar att bygga en industrihall med kontorsut-

rymmen för sin verksamhet. Utkast till arrendeavtal bifogas. 

(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektör) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar arrendera ut ca 1,6 ha av lägenheten Anderstorp 10:152 i 

Lepplax till företaget BCE-Ltd. Det årliga arrendet utgör 3 360€ bundet till levnads-

kostnadsindex. Kommunstyrelsen besluter föreslå att kommunfullmäktige beviljar fö-

retaget rätt att inlösa markområdet för 56 000 euro.     

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 270 

Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 85 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt bevilja BCE-Ltd rätt att inlösa ett ca 1,6 ha 

stort område av lägenheten Anderstorp 10:152 i Lepplax för 56 000 euro. 
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Dnr: 490/2018 

 

§ 86 Motion om en jordbruksstrategi för Pedersöre kommun 

 

Niclas Sjöskog m.fl. inlämnade en motion, där man uppmanar kommunen att i sam-

band med revideringen av den strategiska generalplanen ta med jordbruket, husdjurs-

produktionen och pälsnäringen som en skild punkt i planen. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 

Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till 

kommunstyrelsen för behandling. 

  

  







 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

 

PROTOKOLL 

 

17.12.2018 

 

 

 

142 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 491/2018 

 

§ 87 Motion om Österbottens Kötts fastighet i Bennäs 

 

Benita Finne m.fl. inlämnade en motion där man uppmanar kommunen att komma 

med en åtgärdsplan för Österbottens Kötts fastighet i Bennäs. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 

Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till 

kommunstyrelsen för behandling. 
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Dnr: 492/2018 

 

§ 88 Motion om Pedersöre - en barnvänlig kommun enligt UNICEF:s  

modell 

 

Johanna Holmäng m.fl. inlämnade en motion där man önskar att kommunstyrelsen 

undersöker möjligheterna och kriterierna för att gå med i UNICEF:s program för att 

Pedersöre ska bli en barnvänlig kommun enligt fondens kriterier. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 

Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till 

kommunstyrelsen för behandling. 
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§ 89 Besvärsanvisning 

Besvärsförbud 
 
Ingen besvärsrätt finns gällande paragraferna: 78-79, 86-89. 

 

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:  80-85. 

 

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 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 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 

  


