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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Camilla Roslund-Nordling och Christian Backlund. 

  

 

 

 

 

 

 

§ 3 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande   

tilläggsärenden: 

 

- Anmälningsärenden 

- 4. Esse och Purmo Baptistförsamlingars tack 

- 5. Lista över Malmskas specialsjukvård 

- Beslut om kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden år 2018, samt sättet 

för kommunala tillkännagivanden 

- Anhållan om bidrag; Seniorbostadsföreningen Hedbo r.f. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 12/2018 

 

§ 4 Anhållan om tomt på Lövö affärs- och industriområde 

 

NNanhåller, för ett under bildning varande bolags räkning, om att få  

arrendera och senare lösa in 6 590 m
2
 av tomt nr 2/1002 på Lövö affärs- och industri-

område.  Dessutom vill hon reservera ytterligare 5 800 m
2
. På området kommer ett 

trädgårdscenter att anläggas. Anläggningen kommer att anpassas till den befintliga 

kulturmiljön. När det gäller möjligheterna att pumpa bevattningsvatten från den bäck 

som tangerar området bör företagaren överenskomma direkt med sysslomännen för 

dikningsföretaget. 
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektör) 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar utarrendera 6 590 m
2
 av tomt nr 2/1002 på Lövö affärs- 

och industriområde åt ett under bildning varande bolag. Området kan inlösas till det av 

fullmäktige fastställda priset efter att verksamheten kommit igång. Kommunstyrelsen 

beslutar dessutom reservera 5 800 m
2
 i samma kvarter för företagets utvidgningsbe-

hov. Reserveringsavgiften är 20 % av arrendet och reserveringstiden utgår 31.12.2018.    

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 382/2017 

 

§ 5 Budgetens verkställighetsdirektiv 

 

Kommunstyrelsen ger årligen verkställighetsdirektiv för den godkända budgeten. Bi-

fogade allmänna direktiv baserar sig på fjolårets verkställighetsdirektiv. Kommunsty-

relsen skall också utse räkningsgodkännare för den verksamhet som är underställd 

kommunstyrelsen. Förteckning över räkningsgodkännare utdelas vid sammanträdet. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen godkänner verkställighetsdirektiv för budgeten för år 2018 och ut-

ser räkningsgodkännare i enlighet med förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 196/2016 

 

§ 6 Revidering av kommunens byggnadsordning 

 

Förnyad lagstiftning och ändringar i markanvändnings- och bygglagen har skapat be-

hov av att revidera kommunens byggnadsordning. Beredningsarbetet har utförts som 

tjänstemannaarbete i en arbetsgrupp tillsatt av kommundirektören. Arbetsgruppen har 

bestått av tekniska verkets chef, miljövårdssekreteraren, byggnadsinspektören och 

kommundirektören. 

 

Arbetsgruppen presenterar ett förslag till revidering för styrelsen. Kommunstyrelsen 

bör inhämta byggnadsnämndens och miljövårdsnämndens utlåtande innan förslaget 

skickas till kommunfullmäktige. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen tar del av förslaget till reviderad byggnadsordning och begär utlå-

tande från byggnadsnämnden och miljövårdsnämnden.  

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 138/16 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

Byggnadsnämnden och miljövårdsnämnden har på begäran gett utlåtande till kom-

munstyrelsen gällande revideringen av kommunens byggnadsordning. I det nu före-

liggande förslaget till reviderad byggnadsordning har utlåtandena beaktats.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att förslaget till reviderad byggnadsordning 

godkänns. 

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 198 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

Kfge Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 65 

Niclas Sjöskog framförde Sfp-gruppens förslag att byggnadsordningen remitteras för 

ny behandling. Förslaget understöddes också av Kd-gruppen och Sdp-gruppen, varför 

ordförande konstaterade att kommunfullmäktige enhälligt beslutat remittera bygg-

nadsordningen för ny behandling. 

  

 

 

Kommunfullmäktige remitterade förslaget till byggnadsordning för ny behandling i 

styrelsen. I förslaget till styrelsen har byggnadsnämndens och miljövårdsnämndens 

förslag till ändringar införts. Dessutom har benämningen ”Byggnadsnämnden” ändrats 

till Miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med benämningen i förvaltningsstadgan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till reviderad bygg-

nadsordning godkänns.  

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 6 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 13/2018 

 

§ 7 Försäljning av tilläggsmark åt Överesse Marthaförening r.f. 

 

Överesse Marthaförening r.f. äger Marthagården inklusive ett uthus i Värnum i 

Överesse i anslutning till Överesse industriområde. Föreningen har planerat att köpa 

fastigheten Esselström 599-415-5-56, där Marthagården är belägen, av en privat mar-

kägare. För att kunna bilda tomt i enlighet med detaljplanen, som godkändes av kom-

munfullmäktige 11.12.2017, anhåller föreningen samtidigt om att få köpa en ca 480 

m² stor del av fastigheten Umforsbacka 599-415-25-6 och en ca 30 m² stor del av fas-

tigheten Rektanglarna 599-415-3-100 i Överesse av Pedersöre kommun (totalt ca 510 

m²).  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

När besvärstiden för godkännandet av detaljplanen gått ut kan det 500 m² stora områ-

det säljas åt Överesse Marthaförening r.f. för 1 €/m². 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

På förslag av kommundirektören, beslutade kommunstyrelsen enhälligt dra bort ären-

det från dagens föredragningslista. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 36/2002 

 

§ 8 Förteckning över inlämnade motioner 

 

Enligt kommunens förvaltningsstadga bör kommunstyrelsen före utgången av februari 

månad ge kommunfullmäktige en förteckning över de fullmäktigemotioner som in-

lämnats, samt en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. 

Senaste redogörelsen behandlades i kommunfullmäktige 6.2.2017. 

 

Nedan följer en förteckning över de fullmäktigemotioner som ännu är obesvarade eller 

som inlämnats och/eller behandlats efter föregående redogörelse. 

 

Motioner inlämnade 2014: 

 

R. Häggman:   Besvarad i kommunfullmäktige 27.3.2017, § 14 

Motion om en god energipolitik i kommunen 

 

M. Björklund:  Besvarad i kommunfullmäktige 27.3.2017, § 15 

Motion om arbetsgången vid ändringar i delgeneralplaner 

 

 

Motioner inlämnade 2015: 
 

D. Pettersson: 

Motion om att utreda möjligheterna till användning av biogas som drivmedel för 

kommunens fordon 

 

Motionen remitterades 8.6.2015 till tekniska nämnden och miljövårdsnämnden för ut-

låtande. 

 

 C-J Källman:   Motionen kan anses besvarad i och med att kom-

munfullmäktige godkände revideringen av kom-

munens förvaltningsstadga 24.4.2017, § 21 

 Motion om tillsättande av en byggnadssektion 

 

 A.Forsström-Fellman:  Motionen kan anses besvarad i och med att kom-

munfullmäktige godkände revideringen av kom-

munens förvaltningsstadga 24.4.2017, § 21 

Motion om sammanslagen miljövårds- och byggnadsnämnd 

 

D. Pettersson:  Motionen kan anses besvarad i och med att kom-

munfullmäktige godkände revideringen av kom-

munens förvaltningsstadga 24.4.2017, § 21 

Motion om att slå ihop miljövårdsnämnden och byggnadsnämnden till en nämnd. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Motioner inlämnade 2016: 

 

C-J Källman: 

Motion om livestreaming av fullmäktigemöten 

 

Motionen remitterades 19.9.2016 till IKT-avdelningen för utredning. 

 

D. Pettersson:  Besvarad i kommunfullmäktige 27.3.2017, § 16 

Motion om en oberoende skolnätsutredning 

 

R. Häggman: 

Motion gällande grundvattenområden i Pedersöre 

 

Motionen remitterades 16.1.2017 till miljövårdsnämnden för behandling. 

 

Motioner inlämnade 2017: 
 

R. Häggman:   Besvarad i kommunfullmäktige 13.11.2017, § 87 

Motion om revidering av delgeneralplanen för Lappfors by 

 

S. Wiklund: 

Motion om möjlighet till språkbadsskola i Pedersöre 

 

Motionen remitterades 19.6.2017 till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik. 

 

V. Kock: 

Motion om avgiftsfri småbarnspedagogik 

 

Motionen remitterades 19.6.2017 till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik. 

 

V. Kock: 

Motion gällande affischering vid val 

 

Motionen remitterades 18.9.2017 till centralvalnämnden. 

 

B. Hjulfors: 

Motion gällande tomtmark för egnahemshus och parhus i Kållby 

 

Motionen remitterades 18.9.2017 till planläggningssektionen. 

 

C. Häggblom: 

Motion gällande utrustningen vid Sportis gym 

 

Motionen remitterades 18.9.2017 till kultur och idrottsnämnden. 

 

Efter detta erbjöds kommunen möjlighet att lösa in gymutrustning av JC Wellness. 

Maskinerna är 10 år gamla men i gott skick. Idrottssekreteraren granskade utrustning-

en och konstaterade att dessa kunde inköpas för att ersätta de gamla maskinerna vid 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Sportis. Kommunstyrelsen beslutade 30.10.2017, § 240, omdisponera ett anslag på 

11 000 € för att möjliggöra inköpet av gymutrustningen. Detta torde samtidigt utgöra 

svar på motionen. 

 

C. Dahlin: 

Motion gällande byggande av alternativ infart för tung trafik till industriområdet i 

Sandsund 

 

Motionen remitterades 16.10.2017 till tekniska nämnden. 

 

J. Lasén: 

Motion gällande resebidrag till studerande som sitter i kommunstyrelsen, -fullmäktige 

och nämnder, men som bor på annan ort 

 

Motionen remitterades 16.10.2017 till personalsektionen. 

 

D. Pettersson: 

Motion gällande återinförande av kommuntillägg 

 

Motionen remitterades 16.10.2017 till nämnden för utbildning och småbarnspedago-

gik. 

 

R. Lindfors: 

Motion gällande revidering av kommunens strategi för markanskaffning  

 

Motionen remitterades 16.10.2017 till planläggningssektionen. 

 

S. Ekman: 

Motion gällande farligt vägavsnitt längs nya Bennäsvägen 

 

Motionen remitterades 22.11.2017 till tekniska nämnden. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen överlämnar förteckningen över motioner till kommunfullmäktige 

för kännedom. 

 

 

 Kommunstyrelsens beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 14/2018 

 

§ 9 Förteckning över inlämnade invånarinitiativ 

 

Enligt kommunens förvaltningsstadga skall kommunstyrelsen årligen före utgången 

av februari månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som har 

tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder som har vidta-

gits med anledning av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ som 

är slutbehandlade. 

 

Invånarinitiativ: 
 

Kunskapens äpple 

 

Ett invånarinitiativ som gäller skolelevers mellanmål inlämnades till kommunen. I ini-

tiativet föreslås att skolorna i åk 1 - 6 skulle serveras ett hälsosamt mellanmål åt de 

elever vars skoldagar slutar kl. 14.00 eller senare. 

 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik beslutade 14.11.2017 tillsätta en ar-

betsgrupp som utreder och prövar ut mellanmålsservering i några skolor i kommunen. 

På så sätt får man reda på det verkliga intresset för mellanmålet och också utrett vad 

mellanmålet för skolelever skulle kosta. Utgångspunkten är att kommunen tar ut en 

avgift för mellanmålet. Utredningen och utvärderingen av mellanmålsserveringen på 

några skolor skall vara klar senast i oktober 2018. På så sätt hinner kommunfullmäk-

tige ta i beaktande eventuella konsekvenser för budgeten 2019. 

 

Kommundirektörense förslag: 

 

Kommunstyrelsen överlämnar förteckningen över inlämnade invånarinitiativ till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 15/2018 

 

§ 10 Val av kommunens representanter till gemensamma organ för tiden 

1.1.2018 - 31.5.2019 

 

Kommunstyrelsen bör utse kommunens representanter till olika interkommunala or-

gan. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen väljer representanter till interkommunala organ för tiden 1.1.2018 – 

31.5.2019 enligt följande: 

 

Handelskammarens möten 
 
Jan-Erik Backa (ersättare Stefan Svenfors) 

 

Viexpos möten 
 
Jan-Erik Backa (ersättare Stefan Svenfors) 

 

Österbottens Företagarförening 
 
Jan-Erik Backa (ersättare Stefan Svenfors) 

 

Kvarkenrådet r.f. (närvaro- och yttranderätt) 
 
Greger Forsblom 

 

Alheda avloppsreningsverk i Jakobstad 
 
Kontaktmän: Bernhard Hjulfors och Yvonne Liljedahl-Lund 

 

Delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki åar 
 
Mattias Kanckos (ersättare Sonja Sundqvist-Pellinen) 

 

Samkontrollen av Esse å, Purmo å och Kronoby å 
 
Sonja Sundqvist-Pellinen (ersättare Tommy Johansson) 

 

Regleringsgruppen för Esse å 
 
Mattias Kanckos 

 

Fonden för Esse å 
 
Mattias Kanckos (ersättare Tommy Johansson) 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Österbottens vattenskyddsförening 
 
Sonja Sundqvist-Pellinen (ersättare Tommy Johansson) 

 

Sju Broars skärgård r.f. 
 
Gundel Löf (ersättare Jan-Erik Backa) 

 

Riksåttan r.f. 
 
Stefan Svenfors (ersättare Jan-Erik Backa) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 82/2004 

 

§ 11 Val av ledamot och ersättare i uppbådsnämnden för år 2018 

 

Uppbåd ordnas i Pedersöre kommun den 31 oktober och 1 november 2018. 

 

Österbottens regionbyrå ber kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare till 

uppbådsnämnden. Samtidigt önskar militärstaben att kommunen även detta år bjuder 

på kaffe eller någon saltbit åt de närvarande vid uppbådet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar utse Stefan Hellund till ledamot och Peter Sundqvist till er-

sättare i uppbådsnämnden för år 2018. 

 

Dessutom bjuder kommunen traditionsenligt deltagarna i uppbådet på kaffe och till-

tugg. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 12 Verkställighetsbeslut; Kommunfullmäktige 11.12.2017 

 

§ 90 Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund.  

§ 91 Ändring av Kållby detaljplan, kv. 210-211 och 226-227.  

§ 92 Ändring och utvidgning av detaljplanen för Överesse industriområde. 

§ 93 Fördelning av anslaget för anställda med sysselsättningsstöd och civiltjänst-

görare. 

§ 94 Godkännande av personalprogram för åren 2018-2020.  

§ 95 Godkännande av byggnadsprogram för åren 2018-2022.  

§ 96 Budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2019-2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut tillkommit i laga ord-

ning och beslutar verkställa dem efter besvärstidens utgång. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 13 Kurser och seminarier 

 

1. Kurs för kommunala ordförande, 23.3.2018 

 

Kommunförbundet ordnar en kurs för kommunala ordföranden fredagen den 23 mars 

2018, kl. 9 – 16, på Optima i Jakobstad. Kursen riktar sig till förtroendevalda som vill 

utvecklas i sitt uppdrag som ordförande eller viceordförande i kommunala organ. Fö-

reläsare är Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin, kommunforskare Siv      

Sandberg, Åbo Akademi, samt sakkunniga i språkliga rättigheter från Justitieministe-

riet. Kursens pris är 270 €/person och innehåller utbildningen, kursmaterial, tidsskrif-

ten Kommuntorget och traktering. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och idrottsnämnden, miljö- och byggnadsnämn-

den, nämnden för utbildning och småbarnspedagogik (samt svenska och finska sekt-

ionen), revisionsnämnden och tekniska nämnden att åtminstone sända nämndordfö-

randena på denna kurs och utser för kommunstyrelsens och –fullmäktiges del ordfö-

randena och viceordförandena att delta i denna kurs. Respektive nämnd anmäler sina 

deltagare och betalar kursavgiften. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 14 Anmälningsärenden 

 

1. Uppsägning av avtal om ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning 

(Dnr 34/2001) 

 

Staden Jakobstad och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har med ett upp-

dragsavtal, som undertecknades 25.1.2001, kommit överens om produktion av de eko-

nomi- och skuldrådgivningstjänster som avses i 1 § i lagen om ekonomisk rådgivning 

och skuldrådgivning (4.8.2000/713). Staden Jakobstad har förbundit sig att producera i 

frågavarande tjänster på det område som definieras i uppdragsavtalet fr.o.m. 1.1.2001. 

Det fastställda området har varit Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och         

Pedersöre. 

 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har sagt upp uppdragsavtalet med staden 

Jakobstad och avtalet upphör att gälla 31.12.2018. Orsaken till uppsägningen är att   

ansvaret för att ordna ekonomi- och skuldrådgivning överförs till rättshjälps- och      

intressebevakningsdistrikten 1.1.2019.  

 

Med anledning av detta säger staden Jakobstad också upp avtalet om produktion av 

ekonomi- och skuldrådgivningstjänster, som ingicks år 2001 med kommunerna i    

regionen, från och med 1.1.2019. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen antecknar uppsägningen av avtalet om ordnande av ekonomi- och 

skuldrådgivning för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

 

2. Sysselsättningsöversikt; november 2017 

(Dnr 139/2017) 

 

Vid utgången av november månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 146 st. eller 2,8 % 

av den totala arbetskraften. Noteringen för november 2016 var 211 st. eller 4,0 %. 

Medeltalet för kommunerna inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område var i 

november 2017 7,0 % och för hela landet 10,3 %. 

 

Av de arbetslösa arbetssökande i Pedersöre var 13 st. permitterade. I november 2017 

fanns det 8 st. lediga jobb i kommunen. 
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Av de arbetslösa Pedersöreborna var: 

 

November 2017   November 2016 

 

22 st. (15,1 %) under 25 år   27 st. (12,8 %) 

78 st. (53,4 %) över 50 år   93 st. (44,1 %) 

52 st. (35,6 %) långtidsarbetslösa  69 st. (32,7 %) 

79 st. (54,1 %) kvinnor   104 st. (49,3 %) 

67 st. (45,9 %) män   107 st. (50,7 %) 

 

En arbetslöshetsgrad under 3,0 % hade Larsmo (2,4 %) och Pedersöre (2,8 %). Av de 

svensk- eller tvåspråkiga kommunerna inom Österbottens arbets- och näringsbyrås 

område hade Vasa i november den högsta arbetslösheten; 9,1 %. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Arbetslöshetssiffrorna för november 2017 antecknas för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

 

3. Kommunförbundets förbundsdelegation för mandattiden 2018 – 2021 

(Dnr 554/2017) 

 

Till Kommunförbundets förbundsdelegation har valts 76 ledamöter, av vilka en repre-

senterar landskapet Åland. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige fastställde 

valresultatet 16.1.2018. 

 

Kommunförbundets medlemskommuner förrättade val av förbundsdelegation under 

tiden 15.11 – 31.12.2017. Av ledamöterna respektive ersättarna valdes 66 genom röst-

ning i kommunerna. Dessutom valdes nio ledamöter och ersättare från utjämningsplat-

ser och en ledamot och ersättare från landskapet Åland. 

 

Från och med 2018 heter Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdele-

gation. Tidigare kallades organet fullmäktige. 

 

År 2018 fördelades platserna i förbundsdelegationen mellan partierna enligt valresul-

tatet på följande sätt: 

 

Saml 19 

SDP 17 

C 17 

Gröna   8 

VF   5 
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Sannf   4 

SFP   3 

KD   2 

 

Landskapet Åland 1 

 

Förbundsdelegationens ordinarie medlemmar och ersättare för mandattiden 2018 – 

2021 framgår av bilagan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Valet av förbundsdelegation antecknas för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

 

4. Esse och Purmo Baptistförsamlingars tack 

 

Tore Stenmark framförde Esse och Purmo Baptistförsamlingars tack för det bidrag 

kommunstyrelsen beviljat dem för den erlagda fastighetsskatten. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade tacket för kännedom. 

------ 

 

 

5. Lista över Malmskas specialsjukvård 

 

Den lista över Malmskas specialsjukvård, som behandlades vid social- och hälso-

vårdsnämndens sammanträde 16.1.2018, delgavs kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade listan för kännedom. 
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Dnr: 10/2004 

 

§ 15 Beslut om kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden år 2018 

samt sättet för kommunala tillkännagivanden 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att samma förfaringssätt tillämpas 

som tidigare, nämligen att kallelse till fullmäktiges sammanträden sker genom person-

lig kallelse, annons i Österbottens Tidning och Pietarsaaren Sanomat, samt kungörelse 

på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida på Internet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunala tillkännagivanden sker såsom tidi-

gare, genom anslag på kommunens anslagstavla, på kommunens hemsida på Internet, 

samt dessutom genom annons i lokaltidningarna Österbottens Tidning och Pietarsaa-

ren Sanomat/Pietarsaaren Sanomat Pulssi, i de fall då lagstadganden för respektive 

kungörelse så förutsätter. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut:  
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 40/2017 

 

§ 16 Anhållan om bidrag, Seniorbostadsföreningen Hedbo r.f. 

 

Seniorbostadsföreningen Hedbo anhåller om att kommunen skulle bevilja föreningen 

ett bidrag om 40 000 euro för att täcka räntor och amorteringar av de lån som kommu-

nen tecknat borgen för.  

 

Föreningen motiverar sin anhållan med att vårdtyngden ökar och att det avtal som man 

ingått med social- och hälsovårdsverket inte ger föreningen täckning för de verkliga 

kostnaderna. Enligt budgeten för 2018 och tidigare års bokslut räcker inkomsterna till 

för att täcka löpande utgifter, men låneamorteringarna belastar föreningens kassa. 

Likviditeten börjar därför bli svag och behöver förstärkas för att alla betalningar skall 

kunna skötas i rätt tid. Av anhållan framgår att hyror och vårdavgifter har höjts för en 

tid sedan. Kommunen beviljade föreningen bidrag på samma grunder också år 2017.  
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektör) 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Seniorbostadsföreningen Hedbo r.f. ett bidrag om 

40 000 euro för att täcka årets amorteringar på de lån som kommunen tecknat borgen 

för. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 17 Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

 

Besvärsförbud 

 

Vad förbudet 

grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 

kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas 

eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 

 

Paragrafer  1-3, 6-9, 12, 14-15 o. 17. 

 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begä-

ran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över 

beslutet: 

 

Paragrafer  4-5, 10-11, 13 o. 16. 

 

 

Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 

nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

 

 

Anvisningar om hur man begär omprövning 

 

Myndighet till vilken 

omprövningsbegäran 

kan framställas samt 

tid för begäran om 

omprövning 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig 

omprövningsbegäran. Omprövning av beslutet kan yrkas hos: 

 

Kommunstyrelsen i Pedersöre, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs,  

fax 06-7290 547, e-post pedersore.kommun@pedersore.fi.  

 

Paragrafer  4-5, 10-11, 13 o. 16. 

 

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Omprövnings-

begärans innehåll 

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. 

Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den. 

 

 

Beslut som gäller 

upphandling 

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller göra en skriftlig 

framställan till: 

 

Marknadsdomstolen, Pb 118, 00131 Helsingfors, fax 02956 43314, e-post 

markkinaoikeus@oikeus.fi. 

 

Paragraf: 

 

Framställan bör inlämnas inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet. 

mailto:pedersore.kommun@pedersore.fi
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
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Besvärsanvisning 
 

Besvärsmyndighet 

och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas ge-

nom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har 

ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas 

genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmed-

lem. 
 

Besvärsmyndighet: Vasa förvaltningsdomstol, Pb 204, 65101 Vasa,  

fax 02956 42760, e-post vaasa.hao@oikeus.fi. 

 

Kommunalbesvär, paragrafer 

 

 

Besvärstid 

30 dagar 

Förvaltningsbesvär, paragrafer 

 

Besvärstid 

dagar 

Annan besvärsmyndighet 

adress och postadress 

 

 

 

Paragrafer 

 

Besvärstid 

 

dagar 

 

Besvärsskrift 

 

I besvärsskriften skall uppges 

 ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

 vilket beslut som överklagas 

 motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som 

författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar 

den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som 

officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall 

räknas. 

 

Inlämnande av 

besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 

utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men 

i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så 

god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

 

Besvärshandlingarna kan/skall lämnas till: 

 

 

 

Paragrafer 

 

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till 

protokollsutdraget. 

 


