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§ 45 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 46 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Johanna Överfors och Senja Wiklund. 

  

 

 

 

 

 

 

§ 47 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan i föreliggande 

form. 
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Dnr: 520/2017 

 

§ 48 Bibliotekets utvecklings- och strategiplan 

 

Bibliotekschef Solveig Lund presenterar bibliotekets utvecklings- och strategiplan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen tar del av presentationen och ger riktlinjer om fortsatt behandling. 

------ 

 

 

Vid sammanträdet föreslog kommundirektören att, eftersom finansieringen för år 2018 

är beviljad, så upprätthålls alla nio biblioteksenheter i kommunen. Biblioteksservicen 

ordnas, i enlighet med målen i kommunens strategiplan, som en fungerande decentra-

liserad basservice med hög kvalitet. En specialbibliotekarie anställs i enlighet med 

budgetmedlen. Öppethållningen kompletteras med meröppet. Personalens kunnande 

används för att hålla hög nivå på servicen och rutinarbeten blir köptjänster. Lokalerna 

hålls i gott skick. 

 

Kultur- och idrottsnämnden ges i uppdrag att presentera ett förslag till organisering av 

biblioteksnätet till budgetbehandlingen för år 2019. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 92/2018 

 

§ 49 Pilotförsök med valfrihet i landskapet Österbotten 

 

En utvidgning av kundens valfrihet inom social- och hälsovården ska testas genom pi-

lotförsök. Pilotförsöken med valfrihet genomförs som ett led i införandet av den nya 

lagstiftningen om kundens valfrihet i vården. Pilotförsöken syftar till att stöda verk-

ställigheten av valfrihetslagen redan innan lagen träder i kraft, och därmed bidra till att 

reformen lyckas. Förhoppningen är att samtliga kommuner i landskapet ska delta i det 

här projektet, och varje kommun bör således i egna organ ta ställning till huruvida 

kommunen ska delta.  

 

För Pedersöres del skulle verkställigheten på området skötas av social- och hälso-

vårdsnämnden, som tar ställning till ärendet vid sitt möte 13.3.2018. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Pedersöre kommun stöder ett deltagande i pilotförsök med valfrihet i landskapet     

Österbotten och stöder beredningen och det förslag som läggs fram till social- och häl-

sovårdsnämnden. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

-------- 

 

Paragrafen förklarades genast justerad vid sammanträdet. 
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Dnr: 23/2016 

 

§ 50 Utlåtande över program för deltagande och bedömning (PDB) för 

Österbottens landskapsplan 2040 

 

Efter att Österbottens landskapsplan 2030 fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010 

har två etapplandskapsplaner och en trafiksystemplan blivit gjorda. I januari 2014   

beslutade landskapsstyrelsen att inte göra fler etapplandskapsplaner utan istället på-

börja uppgörandet av en ny helhetslandskapsplan, Österbottens landskapsplan 2040. 

Den nya landskapsplanen utarbetas som en plan som täcker hela landskapet             

Österbotten och behandlar alla de delområden i samhället som har en betydande in-

verkan på samhällsstrukturen och markanvändningen. Ett program för deltagande och 

bedömning (PDB) är framlagt till påseende under tiden 6.1-12.2.2016. 

 

Enligt PDB är en av de viktigaste utgångspunkter för landskapsplanen Markanvänd-

nings- och bygglagen och de riksomfattande målen för områdesanvändning. De mest 

centrala målsättningarna är, enligt de riksomfattande målen för områdesanvändning, 

fungerande regionstruktur, enhetlig samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljö, kultur- 

och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser, fungerande förbindelsenät och 

energiförsörjning samt helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer – 

landhöjningskusten.  

 

Förutom de riksomfattande målen för områdesanvändning kommer också den utveck-

lingsbild för regionstrukturen och trafiksystemet 2050 (ALLI), som har gjorts under 

ledning av miljöministeriet, att utgöra en viktig utgångspunkt i arbetet. Hörnstenarna i 

den eftersträvade regionstrukturen och trafiksystemet är en starkare internationell po-

sition för Finland, flerkärnighet, utveckling av transporttjänster samt möjliggörande 

infrastruktur.  

 

Förutom de nationella målsättningarna och strategierna kommer också regionala stra-

tegier att användas som utgångspunkter i arbetet. Miljöstrategin för Södra Österbotten, 

Mellersta Österbotten och Österbotten  

 

2014-2020, Österbottens landskapsstrategi 2014-2017, Österbottens klimatstrategi 

2040, Österbottens kulturprogram 2014-2017, Österbottens välfärdsstrategi 2014-

2017, Österbottens trafiksystemplan och Österbottens landskapsplan 2030 är regionala 

strategier som omnämns i PDB. Av de regionala strategierna är Österbottens land-

skapsstrategi 2014-2017 den viktigaste utgångspunkten.   

 

Enlig PDB är de preliminära målen för Österbottens landskapsplan 2040 är att skapa 

markanvändningsmässiga förutsättningar för att förverkliga Österbottens landskaps-

strategi 2014-2017. Enligt landskapsstrategin ska Österbotten år 2040 vara en konkur-

renskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö.  

 

Som underlag för den nya landskapsplanen kommer en hel del nya utredningar att gö-

ras. De utredningar som omnämns i PDB är utredningar av regionstrukturen, centrum- 

och servicenätverket, boende, arbetsplatser och industri, kulturmiljöer, rekreations- 
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och naturskyddsområden, naturresurser, trafik och logistik, primärnäringar, energiför-

sörjning, kommunalteknik och kultur.  

 

Genom ett brett samarbete och en äkta dialog vill man i arbetet med landskapsplanen 

befästa de gemensamma målen för att utveckla Österbotten till en konkurrenskraftig 

region med välmående befolkning och en god livsmiljö. De centrala målsättningarna 

med dialogen är att ge berörda aktörer i landskapet möjlighet att delta i arbetet med 

landskapsplanen, lyfta fram olika intressenters åsikter, förankra landskapsplanen och 

utveckla samarbetet mellan landskapsförbundet och de olika intressenterna samt mel-

lan de olika intressenterna. I PDB finns en omfattande lista med intressenter.  

 

En plan ska alltid basera sig på tillräckliga utredningar och utredningarna ska vara ut-

gångspunkten vid planens konsekvensbedömning. Enligt Markanvändnings- och 

bygglagen ska utredningarna bidra med tillräckliga uppgifter för att man ska kunna 

bedöma konsekvenserna för människornas levnadsförhållanden och livsmiljö, jord- 

och berggrunden, vattnet, luften och klimatet, växt- och djurarter, naturens mångfald 

och naturresurserna, region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin 

och trafiken samt stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön.  

 

Tanken är att Österbottens landskapsplan godkänns i slutet av 2018/i början av 2019 

som en så kallad ”rullande plan” som efter godkännandet uppdateras i fyra års cykler 

till de delar som anses vara nödvändigt.  

 

 

Programmet för deltagande och bedömning samt annan information om Österbottens 

landskapsplan 2040 finns på förbundets webbplats på adressen 

www.obotnia.fi/landskapsplanen.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen i Pedersöre anser att PDB på ett lättförståeligt sätt ger en bra bild 

av vilka utgångspunkterna för och målsättningarna med den nya landskapsplanen är. I 

PDB beskrivs också syftet med dialogen under planeringens gång och hur dialogen 

ska gå till. Detta utgör en bra utgångspunkt för att intressenterna och markägarna ska 

ha förståelse för vikten av sitt deltagande.  

 

Kommunstyrelsen anser vidare att intressenterna och myndigheterna har beaktats i till-

räcklig utsträckning i PDB och att de konsekvenser som kommer att bedömas under 

planeringens gång är tillräckliga. Tanken med en ”rullande landskapsplan” leder för-

hoppningsvis till en flexiblare och dynamisk landskapsplan.  

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
19/16 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 

 

12.03.2018 

 

 

 

65 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Utgående från de utredningar som har gjorts och den växelverkan som har genomförts 

har ett utkast utarbetats. Utkastet har varit framlagt till offentligt påseende vid alla 

landskapets kommuner och på förbundets hemsidor 5.2-9.3.2018. Samtidigt har utlå-

tanden begärts från berörda instanser. Förslag till utlåtande bifogas.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen avger bifogade skrivelse som sitt utlåtande. 

 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 50 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 477/2017 

 

§ 51 Svar på motion gällande revidering av kommunens strategi för   

markanskaffning 

 

Ralf Lindfors, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 

2017 in en motion där man föreslår att kommunstyrelsen reviderar kommunens stra-

tegi för markanskaffning så att den bättre motsvarar dagsläget och beaktar den strate-

giska generalplanen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till planläggningssektionen för bered-

ning. 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 

§ 226/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

_____ 

 

 

Genom god markpolitik skapas förutsättningar för bostadsbyggande och näringsverk-

samhet i kommunen. Därför har Pedersöre kommun, i samband med den strategiska 

generalplanen, uppgjort ett markpolitiskt program som godkändes av fullmäktige 

23.6.2014.  

 

Under början av 2018 påbörjas arbetet med revideringen av den strategiska general-

planen och uppgörandet av en kommunstrategi och inom ramen för det arbetet kunde 

även det markpolitiska programmet revideras. 

 

Föredragandes förslag: 

 

Planläggningssektionen föreslår att det markpolitiska programmet revideras i samband 

med revideringen av den strategiska generalplanen.  

 

Planls. Planläggningssektionens beslut: 

§ 4 

Godkändes enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunens markpolitiska pro-

gram revideras i samband med revideringen av den strategiska generalplanen. 
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Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 51 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 52 Anmälningsärenden 

 

1. Kommunens representanter i förberedande nätverk 

(Dnr 111/2018) 

 

Österbottens förbund har bett kommunerna i Österbotten (utom Storkyro) anmäla re-

presentanter till de nätverk som inrättas för att bistå de arbetsgrupper som förbereder 

landskaps- och vårdreformen.  

 

Det temporära beredningsorganet, som leder det förberedande arbetet för landskapsre-

formen i Österbotten, fattade på sitt möte den 25 januari 2018 beslut om hur land-

skapsberedningen i Österbotten är organiserad mellan den 1 januari och den 31 maj 

2018, när det inofficiella temporära beredningsorganet är verksamt. Beslutet innebär 

att det inrättas sex arbetsgrupper utöver de beredningsgrupper som redan finns. Ar-

betsgrupperna behövs eftersom vi i vår kommer att koncentrera oss på planeringen av 

bland annat det nya landskapets ekonomi och egendom, personalfrågor, landskapets 

uppgifter som anordnare, tjänsteproduktion, deltagande och kommunikation samt ikt-

frågor. 

 

Avsikten är att de ordförande som har utsetts eller utses för arbetsgrupperna ska få 

stöd av ett nätverk av experter i kommunerna. Respektive arbetsgrupps presidium or-

ganiserar arbetet i sin arbetsgrupp. Om det behövs kan arbetsgrupperna inrätta under-

arbetsgrupper och omorganisera arbetet för att uppnå de mål som har satts upp för be-

redningen i arbetsgruppen. De kan också komplettera sin sammansättning och kalla in 

experter. Reformledningsgruppen, som leds av landskapsdirektören, utser ordföran-

dena för arbetsgrupperna och fastställer medlemmarna i de nätverk som bistår de olika 

arbetsgrupperna, och efter det godkänns förslaget av det temporära beredningsorganet.  

 

Arbetsgrupperna och deras presidium. 

 

1. Ekonomi (ordförande: Jan Finne, Vasa stad; Lena Nystrand, Vasa sjukvårdsdi-

strikt och Stefan Söderqvist, UF-centret/NTM-centralen i Österbotten) 

 

2. Lokaler och fastigheter (ordförande: Ulf Stenbacka, Vasa sjukvårdsdistrikt; Ta-

pio Ollikainen, Vasa stad och en person som utses senare av reformledningsgrup-

pen) 

 

3. Anskaffningar (ordförande: Niklas Teir, Vasa sjukvårdsdistrikt; en expert vid 

TeeSe Botnia Ab och en person som utses senare av reformledningsgruppen) 

 

4. Förvaltning (ordförande: Olle Gull, Vasa sjukvårdsdistrikt; Stefan Söderqvist, 

UF-centret/NTM-centralen i Österbotten; Riitta Palmberg, Kristinestad)  

 

o   underarbetsgrupp stödtjänster 
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Respektive bakgrundsorganisation står för de kostnader (resekostnader o.d.) som 

medverkan i arbetsgrupperna medför. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Antecknas för kännedom att Pedersöre kommun har anmält följande representanter till 

förberedande nätverket och respektive arbetsgrupp 

 

1. Ekonomi – Ekonomi och Utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa   

2. Lokaler och fastigheter – Fastighetschef Peter Sundqvist   

3. Anskaffningar – Ekonomisekreterare Carina Hägg  

4. Förvaltning – Kommundirektör Stefan Svenfors  

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 
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§ 53 Anvisning för sökande av ändring 
 

Besvärsförbud 
 

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

nallagen (KomL § 136) inte omprövning framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär 

eller omprövning gäller inte heller för anmälningsärenden. 
 
Gäller paragraferna: 45-53. 

 
 
Omprövning 
 

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

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna:  

 

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

direkt påverkas av beslutet (part) eller är en kommunmedlem. Yrkandet skall framställas inom 

14 dagar 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 

besvärstiden 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 omprövning som begärs samt på vilka grunder omprövning begärs. Sökanden bör 

uppge namn, hemkommun, postadress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter. Yrkandet 

undertecknas av den som framställer det. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras 

med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns an-

ledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får del-

ges 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 Helsing-

fors, fax 029 564 3314, e-post markkinaoikeus@oikeus.fi. Framställan inlämnas inom 14 da-

gar.  
 
Gäller paragraferna: 

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

medlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt på 

det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att brevet sänts eller 

den tidpunkt 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, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första var-

dagen därefter. Besvären skall inlämnas senast under besvärstidens sista dag innan myndighet-

en 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 kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär. 

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

myndigheten 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 änd-

ring 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 nöd-

vändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt 

meddelande skall e-postadressen uppges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som över-

klagas, i original eller kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.  

 

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. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före be-

svärstidens utgång.  

 

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). 

 

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

 

Delgivning av beslut 
 

Beslutet gäller paragraf 

 

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

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas 


