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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 29 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 30 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Helena Berger och Niclas Sjöskog. 

  

 

 

 

 

 

 

§ 31 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande   

tilläggsärenden: 

 

- Anmälningsärenden 

- 3. Information om nuläget gällande Lagmansgården 

- Avtal om köp av miljöinspektörstjänster 

- Presentation av utredningsmaterialet gällande placeringen av HVC-mottagningen 

i kommunens östra område. 

 

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt behandla § 43 som första egentliga ärende på 

dagens föredragningslista, därefter § 32 och efter det § 38. 
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Dnr: 52/2018 

 

§ 32 Val av entreprenörer för tillbyggnad av gymnastiksalen vid Lepplax 

skola 

 

Kommunen har genom offentlig upphandling begärt entreprenadanbud för förstoring 

av Lepplax skolas gymnastiksal/festsal innefattande även byggande av scen. Separat 

pris tas in för förnyande av ljudanläggning, byte av golvmatta och målning av väggar i 

den befintliga gymnastiksalen. Dessa är åtgärder som inte ingått i projektet från bör-

jan. 

 

Anbuden skall inlämnas senast den 12 februari 2018. 

 

Planerad byggstart är den 3 april 2018 och projektet skall vara klart genomfört den 12 

oktober 2018.  

 

I årets budget finns 260 000 € för projektet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

På basen av presentation vid sammanträdet väljs entreprenörer för arbetena.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

När anbuden öppnades 16.2.2018 visade det sig att entreprenadkostnaderna enligt 

lägst givna anbud uppgår till 262 655 €. Med alla övriga kostnader inräknade uppgår 

totalkostnaderna till 298 855 €. I årets budget finns 260 000 €. 

 

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag 

på 28 855 € för tillbyggnaden av gymnastiksal vid Lepplax skola. 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag väljer kommunsty-

relsen följande entreprenörer: 

 

Byggnadstekniska arbeten: 
 
Ab Ahlvik & Myrevik  198 000 € 

 

Vs-tekniska arbeten: 
 
EVG-Pipe Ab      7 445 € 

 

Ventilationstekniska arbeten: 
 
G. Koskela Ab     27 600 € 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

Automatikarbeten: 
 
Schneider Electric Finland Ab     3 100 € 

 

Eltekniska arbeten: 
 
West Elektriska Ab     26 510 € 

 

 Totalt (exkl. moms): 262 655 € 

 

Kommunstyrelsen påpekar samtidigt att golvmattan i befintliga salen inte bör bytas 

automatiskt, utan lämnas kvar om det är möjligt. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 53/2018 

 

§ 33 Inköp av mark i Bennäs (Björklund 599-401-1-110) 

 

Pedersöre kommun har erbjudits möjlighet att köpa fastigheten Björklund 599-401-1-

110 i Bennäs av NN. Området är ca 12 ha stort och består av ca 4 ha skog 

och ca 8 ha åkermark. Ca 7 ha av åkermarken har öppna diken och ca 3 ha en funge-

rande täckdikning som är ca 25 år gammal.  

 

Kommunens markförhandlare har tillsammans med markägaren kommit överens om 

ett pris på 76 965 € (inklusive virkesbeståndet). Skogsmarken, virkesförrådet och 

plantbeståndet på området har av Skogsvårdsföreningen värderats till totalt 4 715 €. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen köper den ca 12 ha 

stora fastigheten Björklund 599-401-1-110 av NN för det överenskomna 

priset 76 965 € (inklusive virkesbestånd). 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 69/2016 

 

§ 34 Ändring av Forsby delgeneralplan, Dalkärr 12:25 

 

NN anhåller om att flytta en byggplats på fastigheten Dalkärr 599-403-12-

25. Enligt markägaren är den nya föreslagna byggplatsen både ekonomiskt och bygg-

nadstekniskt lämpligare. Den nya byggplatsen ligger högre upp och avståndet till be-

fintlig vägförbindelse och kommunalteknik är kortare. Dessutom även är avståndet till 

befintlig bostadsbebyggelse kortare. Byggplatsens nuvarande placering och den till-

tänkta platsen tillhör samma fastighet.  

 

Föredragandes förslag:  

 

Planläggningssektionen föreslår för styrelsen att ett planläggningsbeslut tas och ett av-

tal om fördelningen av kostnaderna för ändringen av delgeneralplanen görs.  

 

Planls. Planläggningssektionens beslut:  

§ 50/17 

Godkändes enligt förslag.  

  

 

Kommundirektörens förslag:  

 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt planläggningssektionens förslag, att planläggnings-

beslut tas och att avtal om fördelning av kostnaderna för ändringen av delgeneralpla-

nen uppgörs.  

 

Kst Kommunstyrelsens beslut:  

§ 179/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

_____ 

 

 

Ett program för deltagande och bedömning (PDB) och ett utkast har utarbetats ut-

gående från de tillgängliga utredningarna och terrängbesök. 

 

I utkastet har den byggplats som i den gällande delgeneralplanen ligger ca 250 m från 

en befintlig vägförbindelse (Käldnäsvägen) flyttats till direkt närhet av vägen. Trafi-

ken till bostadstomten kommer att ske via en separat anslutning till Käldnäsvägen. 

 

Avståndet till den befintliga bostadsbebyggelsen minskar märkbart om flyttningen av 

byggplatsen genomförs liksom avståndet till den befintliga vattennätet. Området ligger 

inte inom Pedersöre vattens verksamhetsområde vilket betyder att avloppshanteringen 

på tomten måste skötas med en fastighetsvis lösning.  
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Den tilltänkta byggplatsen består i dag av ett relativt stenigt nyavverkat område i syd-

västra kanten av en tallskog. Den tilltänkta byggplatsen ligger liksom den nuvarande 

byggplatsen på gränsen till en skyddszon för pälsfarmer. 

 

Föredragandes förslag:  

 

PDB och ett utkast läggs fram till påseende och utlåtanden begärs från berörda myn-

digheter. Samtidigt ges grannarna möjlighet att framföra sina åsikter om delgeneral-

planändringen. 

 

Planls. Planläggningssektionens beslut: 

§ 75/17 

Godkändes enligt förslag. 

 _____ 

 

 

Utkastet till ändring av Forsby delgeneralplan var framlagt till påseende 6-19.11.2017 

och berörda markägare hade möjlighet att ge sina kommentarer innan 24.11.2017. 

Under den utsatta tiden kom en kommentar gällande utkastet in. Ett bemötande till 

kommentaren har uppgjorts. Med anledning av kommentaren föreslås inga föränd-

ringar till förslagsskedet.  

Föredragandes förslag: 

Förslaget läggs fram till påseende i 30 dagar och utlåtanden begärs från berörda myn-

digheter och markägarna ges möjlighet att ge anmärkningar om förslaget.  

 

Planls. Planläggningssektionens beslut: 

§ 92/17 

 Godkändes enligt förslag. 

 _____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Förslaget har varit till påseende under tiden 8.1-6.2.2018. Under påseendetiden har 

inga anmärkningar mot förslaget lämnats in, varför kommunstyrelsen föreslår för 

kommunfullmäktige att ändringen av Forsby delgeneralplan, Dalkärr 599-403-12-25 

godkänns. 

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 34 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 71/2016 

 

§ 35 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. 

 

Planls. Planläggningssektionens beslut: 

§ 7 

Planläggningen föreslår för kommunstyrelsen att ta planläggningsbeslut gällande 

flyttning av byggplatserna (nr 4-6), men anser inte att det i detta skede är skäligt att 

genom planändringen ge nya byggplatser.  

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar ta planläggningsbeslut i enlighet med planläggningssek-

tionens förslag. 

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 35 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 306/2012 

 

§ 36 Anhållan om förlängning av tid för påbörjande av byggprojekt; FAB 

Lodevägen 212 

 

Pedersöre kommun arrenderade 13.2.2013 ca 2,3 ha till Ebeneserkyrkan för byggande 

av en kyrkobyggnad i Sandsund. Enligt kommunens arrendeavtal bör ett utarrenderat 

tomtområde bebyggas inom 3 år. Om inte så sker, återgår tomten till kommunen.  

 

På anhållan av fastighetsaktiebolaget beviljade kommunstyrelsen 29.2.2016 förläng-

ning av tiden för påbörjande av byggprojektet fram till 28.2.2018. 

 

Fab Lodevägen 212 anhåller om en ytterligare förlängning av tiden för påbörjandet av 

byggprojektet i Sandsund. Nyplanering av vvs-teknik och finansieringsutredningar har 

lett till att byggstarten fördröjts. 

 

Enligt anhållan är målsättningen för år 2018 en hållbar finansieringsplan och att grun-

den till byggnaden är klar. År 2019 uppför man huskroppen och påbörjar inrednings-

arbeten.  

 

Sprängningsarbeten är utförda på tomtområdet och parkeringsområdet är klart. Vatten- 

och avloppsarbeten har utförts och jordkablar för elmatningen är dragna. Borrningarna 

för bergsvärme till byggnaden är utförda. Fastighetsaktiebolaget bedömer att kostna-

derna för planering och utförda arbeten hittills utgör ca 460 000 €. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Föreslår att kommunstyrelsen ger Fab Lodevägen 212 förlängd tid fram till slutet av år 

2019 för påbörjande av byggandet på området. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 133/2017 

 

§ 37 Ändring av förvaltningsstadgan 

 

För att möjliggöra en utbetalning av ett extra resebidrag till de förtroendevalda som 

tillfälligt bor på annan ort på grund av studier eller värnplikt, bör en ändring av för-

valtningsstadgan göras.  

 

Till § 142 Ersättning för resekostnader görs ett tillägg som lyder: ”Till de förtroende-

valda som tillfälligt bor på annan ort på grund av studier eller värnplikt utbetalas, 

förutom reseersättning för resor från och till hemadressen/sammanträdet, även en 

schablonmässig tilläggsersättning. För resor på ca 100-200 km från och till studieor-

ten/militär- eller civiltjänstföringsorten utbetalas en tilläggsersättning på 25 €/möte 

och för resor från och till studieorten/militär- eller civiltjänstgöringsorten på över 200 

km 50 €/möte”.  

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förvaltningsstadgan ändras i 

enlighet med ovanstående. Ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft 1.5.2018. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 542/2017 

 

§ 38 Svar på motion om avgiftsfri småbarnspedagogik 

 

Viktor Kock, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2017 

in en motion där man yrkar på att kommunen gör en utredning om avgiftsfri små-

barnspedagogik, samt stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slu-

tet av denna mandatperiod omfattar 20 h/vecka för alla barn över tre år.  

 

Kommundirektörens förslag: 

  

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till nämnden för utbildning och små-

barnspedagogik för behandling.  

 

Kst Kommunstyrelsens beslut:  

§ 147 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.  

_________ 

 

 

En utredning om avgiftsfri småbarnspedagogik har utförts och den presenteras för 

nämnden vid mötet. Utredningen som bilaga.  
(beredning: dagvårdschefen) 

 

Dagvårdschefens förslag:  

 

Nämnden beslutar omfatta utredningens sammanfattning och rekommendation att  

- kommunen avvaktar nationella beslut om avgiftsfrihet 

- tillsätta en arbetsgrupp för att fortsätta utreda och göra en strategi för hur avgifts-

frihet kan förverkligas i kommunen 

 

Nämnden översänder utredningen till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

 

Utbildningsdirektörens förslag: 

 

Nämnden omfattar dagvårdschefens förslag. 

 

 

Nus Nämnden för utbildning och småbarnspedagogiks beslut: 

§ 118/17 

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget. 
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Kommundirektörens förslag 

 

Kommunstyrelsen tar del av utredningen om avgiftsfri småbarnspedagogik och beslu-

tar omfatta utredningens sammanfattning och slutsatser samt beslutar att kommunen 

avvaktar nationella beslut om avgiftsfrihet, samt beslutar att ge nämnden för utbild-

ning och småbarnspedagogik i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att be-

handla de frågor som lyfts upp i servicenätsutredningen, som en del i de frågeställ-

ningarna ingår avgiftsfrihet för 5-åringar och platser inom småbarnspedagogiken. 

 

Utredningen utgör samtidigt svar på motionen. 

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 38 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 474/2017 

 

§ 39 Svar på motion gällande byggande av en alternativ infart för tung 

trafik till industriområdet i Sandsund 

 

Christian Dahlin, m.fl., lämnande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 okto-

ber 2017 in en motion där man ber kommunen undersöka möjligheten att bygga en   

alternativ infart för tung trafik till industriområdet i Sandsund. Kommunstyrelsen re-

mitterade motionen till tekniska nämnden för behandling. 

 

Den tunga trafiken till industriområdet på sandsundområdet konstateras i motionen ha 

ökat längs Bennäsvägen mellan Bulderbackavägen och Storsandsundvägen vilket    

leder till olägenheter för boende på området samt trafikfara för skolbarn som färdas ut 

efter Bennäsvägen. I motionen ber man kommunen undersöka möjligheten att bygga 

en alternativ infart till industriområdet för den tunga trafiken. 

 

Trafiksäkerheten och vägnätet inom området har varit på tapeten i flera repriser. För 

ca 10 år sedan beslöt tekniska nämnden sänka hastigheten från 40 km/h till 30 km/h 

för att göra trafiken tryggare på området. Många reagerade negativt mot hastighets-

sänkningen och nämnden beslöt att återgå till 40 km/h.  

 

Tung genomfartstrafik är förbjuden med skyltning vid Bennäsvägens båda ändar och 

en hastighetstavla finns i dagsläget invid vägen för att mäta hastigheter och räkna tra-

fikmängder. 

 

Många skolbarn väljer idag att använda lättrafikleden längs nya Bennäsvägen till och 

från skolan, vilket gör att endast ett fåtal använder den upphöjda trottoaren längs 

gamla Bennäsvägen. Längs båda trafiklederna finns dock redan lättleder för separat 

gångtrafik. 

 

Kommunen ställer för övrigt höga krav på vinterunderhållet längs huvudlederna inom 

Sandsundområdet vilket bidrar till att öka trafiksäkerheten på området. 

Chefen för tekniska verket: 

Sandsund industriområde gränsar till bostadsområdet och all trafik på området använ-

der sig av samma huvudled. Markanvändningen på området försvårar planeringen av 

en separat ny infart för den tunga trafiken till industriområdet. 

 

För att trygga trafikmiljön: 

 har tekniska verket gått in för att låta en hastighetstavla kontinuerligt cirkulera 

inom sandsundområdet 

 ställs höga krav på vinter- och sommarunderhåll av huvudlederna i Sandsund 
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 förbjuds genomfart med tunga fordon längs gamla Bennäsvägen 

 har lättrafikled byggts längs gamla Bennäsvägen 

 den mest belastade delen av gamla Bennäsvägen, mellan bostadsområdet och in-

dustriområdet, beläggs med ny asfalt denna sommar 

 följer tekniska verket uppmärksamt trafikförhållanden inom området. 

 

Föreslår att denna beskrivning över åtgärder är ett svar på motionen. 

 

Tn. Tekniska nämndens beslut: 

§ 9 

Beslöts enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen.  

  

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tekniska nämndens utredning 

och förslag till åtgärder antecknas för kännedom.  

 

Tekniska nämndens utredning och förslag till åtgärder utgör samtidigt svar på motio-

nen. 

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 39 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 352/2017 

 

§ 40 Svar på motion gällande affischering vid val 

 

Viktor Kock, m.fl., har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man påtalar 

att kommunen borde tillhandahålla affischeringsställningar i kommunens bycentra för 

att underlätta partiernas valkampanjer.  

 

Samma motion inlämnades år 2011 och kommunfullmäktiges svar var då att kommu-

nen redan testat att tillhandahålla affischeringsställningar, men att försöket inte utföll 

väl, varför det är onödigt att testa saken på nytt. 

 

Kommunstyrelsen remitterade motionen 18.9.2017 till centralvalnämnden och 

centralvalnämnden har behandlat motionen vid sitt sammanträde 26.1.2018.  

 

Centralvalnämnden konstaterade att ingenting har ändrat sedan 2011, utan samma 

problem med fördelningen av utrymmet på affischeringsställningarna kvarstår. Att 

göra upp jämnlika regler för användningen av affischeringsställningarna är också väl-

digt svårt eftersom valen är så olika och utrymmeskraven varierar från val till val be-

roende på hur många partier som är representerade.  

 

Vidare konstaterade centralvalnämnden också att affischeringen utomhus mer och mer 

börjar höra till det förgångna. I dag sköts valreklamen mer och mer via sociala medier 

och direktreklam. Med hänvisning till ovanstående föreslår centralvalnämnden att 

motionen endast antecknas för kännedom. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige omfattar centralvalnämn-

dens förslag till svar på motionen gällande affischering vid val. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 41 Anmälningsärenden 

 

1. Sysselsättningsöversikt; december 2017 

(Dnr 139/2017) 

 

Vid utgången av december månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 175 st. eller 3,3 % 

av den totala arbetskraften. Noteringen för december 2016 var 236 st. eller 4,5 %. 

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

december 2017 7,8 % och för hela landet 11,2 %. 

 

Av de arbetslösa arbetssökande i Pedersöre var 24 st. permitterade. I december 2017 

fanns det 22 st. lediga jobb i kommunen. 

 

Av de arbetslösa pedersöreborna var: 

 

December 2017   December 2016 

 

31 st. (17,7 %) under 25 år   34 st. (14,4 %) 

77 st. (44,0 %) över 50 år   94 st. (39,8 %) 

51 st. (29,1 %) långtidsarbetslösa  64 st. (27,1 %) 

97 st. (55,4 %) kvinnor   119 st. (50,4 %) 

78 st. (44,6 %) män   117 st. (49,6 %) 

 

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

svensk- eller tvåspråkiga kommunerna inom Österbottens arbets- och näringsbyrås 

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

 

Under år 2017 hade Pedersöre kommun en arbetslöshetsgrad på 3,6 % (2016: 4,1 %). 

Kommundirektörens förslag: 

Arbetslöshetssiffrorna för december 2017 antecknas för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

 

2. Kommunala samarbetsnämndens protokoll 5.2.2018 

 (Dnr 71/2018) 

 

Kommunala samarbetsnämndens protokoll från den 5 februari 2018 bifogas föredrag-

ningslistan. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen antecknar protokollet för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

 

3. Information om nuläget gällande Lagmansgården 

(Dnr 413/2017) 

 

Kommundirektören informerade kommunstyrelsen om nuläget gällande Lagmansgår-

den. Senatfastigheter kommer att besöka kommunen den 13 mars och kommer då att 

göra en granskning av Östensö skolas utrymmen. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade informationen för kännedom. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 64/2018 

 

§ 42 Avtal om köp av miljöinspektörstjänster 

 

I förhandlingar mellan Larsmo kommun och Pedersöre kommun, har man enats om att 

Larsmo kommun inrättar en tjänst som miljöinspektör som delas mellan kommunerna 

så att Larsmos andel är 60 procent och Pedersöres andel är 40 procent. Inspektören 

kommer att ha sitt fasta tjänstgöringsställe i båda kommunerna. Kommunerna svarar 

för gemensamma kostnader i det förhållande som avtalats. Vardera kommunen står för 

resekostnader för inspektioner inom sitt eget område. Utkast till avtal bifogas. 
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal med Larsmo kommun angående köp 

av miljöinspektörstjänster   

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 72/2018 

 

§ 43 Presentation av utredningsmaterialet gällande placeringen av HVC-

mottagningen i kommunens östra område 

 

Tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund presenterade det utredningsmaterial, 

gällanden placeringen av HVC-mottagningen i kommunens östra område, som tagits 

fram av konsultföretaget FCG. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen diskuterade utredningsmaterialet och konstaterade att man även i 

framtiden bör utgå från att det skall finnas två HVC-mottagningar i kommunen. 

Kommunstyrelsen konstaterade vidare att man i den fortsatta diskussionen bör utgå 

från alternativet att den andra HVC-mottagningen placeras i Ytteresse-området. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 44 Anvisning för sökande av ändring 
 

Besvärsförbud 
 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunalla-

gen (KomL § 136) inte omprövning framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär eller om-

prövning gäller inte heller för anmälningsärenden. 
 
Gäller paragraferna:  29-31, 33-35, 37-41 o. 43-44 

 

 

Omprövning 
 

Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte 

sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna:  32, 36 o. 42. 

 

 

Rätt att begära omprövning har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-

rekt påverkas av beslutet (part) eller är en kommunmedlem. Yrkandet skall framställas inom 14 da-

gar från delfåendet av beslutet. 

 

Begäran om omprövning skall framställas hos: Kommunstyrelsen i Pedersöre, Skrufvilagatan 2, 

68910 Bennäs, e-post pedersore.kommun@pedersore.fi, fax 06 729 0547 senast den dag då be-

svärstiden går ut, före tjänstetidens slut. Protokollsutdrag och bilagor som beslutet gäller begärs av 

beslutande organs sekreterare. 

 

Begäran om omprövning görs skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller även kravet på skriftlig 

form. I omprövningsbegäran anges det beslut i vilket en omprövning begärs och hurudan ompröv-

ning som begärs samt på vilka grunder omprövning begärs. Sökanden bör uppge namn, hemkom-

mun, postadress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter. Yrkandet undertecknas av den som 

framställer det. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om doku-

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

autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska 

också e-postadressen uppges. 

 

I beslut gällande upphandling som överstiger det nationella gränsvärdet kan den som ärendet 

gäller även inlämna en framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 Helsingfors, fax 

029 564 3314, e-post markkinaoikeus@oikeus.fi. Framställan inlämnas inom 14 dagar.  
 
Gäller paragraferna:   

 

Tidsfristen för omprövning och besvär börjar räknas från delfåendet av beslutet. Kommunmed-

lem anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt på det all-

männa datanätet. En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att brevet sänts eller den tid-

punkt som framgår av ett mottagningsbevis eller anteckning på skilt delgivningsintyg. Vid vanlig 

elektronisk delgivning anses parten fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sänts 

om inte något annat kan påvisas. Dagen för delfående räknas inte med i tidsfristen. Om sista dagen 

för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsomma-

rafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter. Besvären skall inläm-

nas senast under besvärstidens sista dag innan myndigheten stänger. 
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Besvär 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som meddelats med 

anledning av en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 

framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en part eller kom-

munmedlem söka ändring genom kommunalbesvär. 

Besvär kan anföras på den grund att beslutet tillkommit i fel ordning, den beslutsfattande myndig-

heten överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar 

 

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa 

e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760 
 
Gäller paragraferna: 

 

Annan besvärsmyndighet och besvärstid: 
 
Gäller paragraferna: 

 

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 be-

slutet 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. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller kopia, och intyg 

om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.  

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädaren eller om-

budet. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om dokumentet in-

nehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet 

och integritet. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.  

 

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). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Delgivning av beslut 
 

Beslutet gäller paragraf 

 

Protokollet har lagts fram offentligt                 2018. Besvärstiden räknas från              2018. 

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas 

 


