


 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 

 

04.04.2018 

 

 

 

73 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 54 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 55 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Bernt Snellman och Ralf Lindfors. 

  

 

 

 

 

 

 

§ 56 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande 

komplettering: 

 

- § 75 Anmälningsärenden 

- 3. Saija Söderlunds skrivelse 

  



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 

 

04.04.2018 

 

 

 

74 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 265/2017 

 

§ 57 Bokslut 2017 

 

Enligt kommunallagen skall kommunens bokslut omfatta balansräkning, resultaträk-

ning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en 

verksamhetsberättelse (KomL § 68). En kommun som har bestämmanderätt i en annan 

bokföringsskyldig skall dessutom uppgöra koncernbokslut som en del av bokslutet. 

Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys och 

noter till koncernbokslutet. Den officiella resultaträkningen innehåller enbart externa 

kostnader och intäkter. I budgetjämförelsen däremot ingår även interna kostnader och 

intäkter. Bindningsnivån i budgeten för 2017 har varit externa plus interna kostnader 

netto. 

  

Periodens överskott är 326 888,31 euro. Jämfört med föregående år förbättrades resul-

tatet med 1,2 miljoner euro. Resultatet är 0,3 miljoner euro bättre än budgeterat.    

Nettokostnaderna är 0,2 miljoner högre än budgeterat samtidigt som statsandelar och 

skatter överstiger budgeten med 0,13 miljoner. Räntenettot är 0,2 miljoner bättre än 

budgeterat. 

 

Årsbidrag blev 2 198 905,94 euro eller 198 euro per invånare. Årsbidraget är 88 % 

högre än föregående år. Verksamhetsintäkterna minskade med 1,2 miljoner från före-

gående år till 13,5 miljoner euro. Minskningen beror till största delen på att volymen 

inom avbytarservicen minskade. Verksamhetskostnaderna minskade med 1,9 miljoner 

euro vilket motsvarar 2,6 procents minskning. Verksamhetsintäkterna täcker 18,62 % 

av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den 

sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) var i praktiken oförändrad 

(+ 0,4 %).  

 

Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till 679 personer, vilket är 14 personer färre än 

året innan. I summan ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, 

sysselsättningsanställda och övrig för viss tid anställd personal. Antalet utförda års-

verken (arbetsinsatser omvandlade till heltid) minskade med 17 till sammanlagt 658 

årsverken. Sjukfrånvaron sjönk med 1,6 dagar per person till 12,4 dagar/person. I lö-

ner och arvoden utbetalades 21,0 miljoner euro (- 1,5 %). 

 

Sammanlagda bruttoinvesteringarna uppgår till 6,1 miljoner euro. Kommunen sålde 

tillgångar för 0,2 miljoner och lyfte finansieringsandelar om 0,1 miljoner euro, vilket 

gör att verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är minus 3,7 miljoner. Års-

bidraget täckte 36,8 % av nettoinvesteringarna. Skuldsättningen ökade till 26,6 miljo-

ner euro eller 2 396 euro per invånare vid årsskiftet. Gamla lån avkortade med 4,2 mil-

joner euro medan den kortfristiga skuldsättningen ökade med 10,3 miljoner euro. Kas-

samedlen ökade med 3,5 miljoner euro och likviditeten mätt i antalet kassadagar steg 

därför till 18 dagar.  
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Skuldsättningsgraden, som utvisar hur stor del av årets löpande intäkter som behövs 

för att återbetala det främmande kapitalet, ökade till 46 %.  

 

Räkenskapsperiodens överskott i koncernresultaträkningen är 537 231,00 euro. Kon-

cern-samfundens resultat är således positivt eftersom överskottet är större än enbart 

kommunens överskott. Koncernskuldsättningen ökade till 37,4 miljoner euro eller 

3 374 euro per invånare.  
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören)  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen: 

 

 föreslår för kommunfullmäktige att periodens överskott 326 888,31 €, överförs till 

kontot överskott från tidigare år 

 undertecknar bokslutet för år 2017 och överlämnar bokslutet till revisorerna för 

granskning 

 framlägger bokslutet för kommunfullmäktiges behandling.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 265/2017 

 

§ 58 Fastställande av avskrivningsplan gällande kulturhusets inventarier 

 

I den av kommunfullmäktige godkända avskrivningsplanen finns grundanskaffning av 

inventarier inte omnämnt. I regel har inventarier som anskaffas i samband med ny-

byggen avskrivits som en del av själva byggnaden. Kulturhuset/huvudbiblioteket för-

valtas av fastighetsbolaget Bennäs Servicecentrum, men grundanskaffningen av inven-

tarier kvarstår i kommunens ägo. För objekt som inte finns omnämnda i avskrivnings-

planen skall kommunstyrelsen fastställa en egen avskrivningsplan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att grundanskaffningen av inventarier till kulturhuset/ 

huvudbiblioteket avskrivs lineärt under 10-års tid.     

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 74/2012 

 

§ 59 Användning av medlen i donationsfonderna för äldre 

 

Enligt äldrerådets instruktion ska äldrerådet ge utlåtande om användningen av de me-

del som finns i de donationsfonder som är avsedda att användas för den äldre befolk-

ningens behov. 

 

Äldrerådets sekreterare har skickat brev till alla som har ansökt om bidrag under tidi-

gare år. Annons har dessutom publicerats i Pedersöre Info 1/2018 och på kommunens 

webbsida och officiella anslagstavlan.  

 

Inom utsatt tid inkom 10 ansökningar och det ansökta beloppet uppgår till sammanlagt 

40 611,98 € (moms 0 %). 

 

Äldrerådet fastställde 4.3.2016, § 8, följande principer för beviljande av bidrag ur 

fondmedlen:  

 

- Projekt som främjar delaktighet och stimulans prioriteras, likaså förbättrande av 

de äldres rörlighet och kondition. 

- Alla sökande behöver inte beviljas bidrag varje år, men man bör sträva till en rätt-

vis fördelning mellan olika sökande. 

- Klienternas behov och förbättring av klienternas tillvaro prioriteras framom rena 

fastighetsinvesteringar. 

- Investeringar i förbättrad säkerhet är viktiga. 

- Rena vårdinvesteringar stöds inte. 

 

Dessutom beslutade äldrerådet förorda att högst 40 000 € beviljas per år (moms 0 %). 

 

Fonder, fondmedel on användningsändamål: 

 

Fond 
Kapital 

12.3.2018 
Användningsändamål 

Pedersheimsfonden 
4 304,56 

Trivselbefrämjande åtgärder vid  

Pedersheim 

Trygghetstelefonfonden 
00,00 

Investeringar i teknik som främjar 

äldres trygga boende hemma 

Demensfonden 6 757,40 Utvecklande av vården av dementa 

Robert Englunds fond 1 460,16 Utvecklande av åldringsvården 

Danaarv, Runar Överfors 

101 814,33 

Utvecklande av omsorgen om de 

äldre och speciellt utvidgande och 

förbättrande av hemservicen och ser-

viceboendet i kommunen 

Lintunens fond 
10 885,68 

För Pedersheims åldringshem på det 

sätt ledningen finner bäst 

Summa 125 222,13  
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AR Äldrerådets beslut: 

§ 8  

Äldrerådet föreslår för kommunstyrelsen att sammanlagt 29 460 € (moms 0 %) bevil-

jas som bidrag ur donationsfonderna enligt bifogad sammanställning. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med äldrerådets förslag. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 59 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag och bevil-

jade följande bidrag ur donationsfonderna: 

 

- Silverliden r.f. 3 000 euro 

- Seniobostadsföreningen Hedbo r.f. 3 130 euro 

- Pedersheim, Alina 1 800 euro 

- Pedershiem, Frida 1 400 euro 

- Pedersheim, Selma 2 600 euro 

- Pedersheim, Lilla Fridolf 860 euro 

- Pedersheim, rehabilitering och gym 6 650 euro 

- Lyo  2 200 euro 

- Esselunden 5 250 euro 

- Purmohemmet 2 570 euro 
 
Totalt  29 460 euro 
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Dnr: 259/2010 

 

§ 60 Ändring av detaljplan för Sandsund industriområde (Banvägen)  

 

Eftersom kvarter 53 kommer att arrenderas och senare säljas som en enda tomt finns 

inte längre behov av den del av Banvägen som går mellan kvarter 53 och 54 längs 

järnvägsförbindelsen mellan Lövö och Alholmens hamn. 

Föredragandes förslag: 

Planläggningssektionen föreslår att kommunstyrelsen tar planläggningsbeslut, för att 

planera bort den del av Banvägen som inte längre är nödvändig för fungerande trafik 

på området. Planändringen görs på Pedersöre kommuns bekostnad. 

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 19 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen fattar planläggningsbeslut enligt planläggningssektionens förslag. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 60 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 126/2018 

 

§ 61 Anhållan om industrimark; Pedersöre Vatten 

 

Pedersöre Vatten anhåller om att få arrendera ett ca 1 800 m
2 

stort område av kvarter 

31 på Bennäs industriområde.  

 

Området utgör en del av det kvarter, där Pedersöre Vattens och kommunens depå-

byggnader är belägna. I ett pågående samprojekt mellan kommunen och Pedersöre 

Vatten flyttas ett befintligt utfallsdike samtidigt som användningen av de yttre områ-

dena och logistiken inom kvarter 31 ses över. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar arrendera ut ett ca 1 800 m
2
 stort område av kvarter 31 på 

Bennäs industriområde till Pedersöre Vatten. 

 

För icke mottagen eller annullerad tomt uppbärs en av kommunfullmäktige fastställd 

annullerings/behandlingsavgift. 

 

Området utarrenderas enligt gängse villkor för kommunens industriområden. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 127/2018 

 

§ 62 Omfördelning av anslag i byggnadsprogrammet samt val av entreprenör 

 

Ett budgetanslag på 20 000 € har detta år reserverats i byggnadsprogrammet för matt-

byte på en yta av 300 m
2
 i Sursik skola.  

 

Vid anbudsbegäran på mattbytet erhölls tre anbud. Det förmånligaste anbudet utgjorde 

34 850 €.  

 

Eftersom det beviljade anslaget inte räcker till kan medel omfördelas från annat pro-

jekt ifall detta bedöms vara möjligt. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Från planeringsanslaget på 50 000 € för Kyrkoby skola omfördelas 15 000 € till pro-

jekt mattbyte vid Sursik skola. 

 

Kommunstyrelsen väljer samtidigt Ab Pedebygg, som lämnat den förmånligaste offer-

ten, att utföra arbetet. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 268/2017 

 

§ 63 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Pettersson, samt  

nyval 

 

Martin Pettersson anhåller om befrielse från förtroendeuppdragen som medlem i kul-

tur- och idrottsnämnden samt som ersättare i finska sektionen inom nämnden för ut-

bildning och småbarnspedagogik. Orsaken till anhållan är att Pettersson flyttat till   

annan kommun. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Martin Pettersson befrielse 

från förtroendeuppdragen som medlem i kultur- och idrottsnämnden samt som ersät-

tare i finska sektionen, samt förrättar nyval. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 123/2018 

 

§ 64 Val av representanter till extra samkommunsstämma; Kvarnen  

samkommun 

 

Kvarnen samkommun höll en extra samkommunsstämma onsdagen den 28 mars 2018. 

Eftersom kallelsen till den extra samkommunsstämman kom så sent, hann ärendet inte 

tas till kommunstyrelsen utan fullmakt har skrivits för Christian Dahlin, som represen-

terat kommunen vid den extra samkommunsstämman. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen antecknar ovannämda för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 124/2018 

 

§ 65 Val av representanter till samkommunsstämma; Svenska  

Österbottens förbund för utbildning och kultur 

 

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur håller samkommunsstämma 

onsdagen den 23 maj 2018. Enligt kommunallagen § 60 skall medlemskommunerna 

utse sina representanter särskilt för varje stämma. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen utser följande tre representanter samt deras ersättare till Söfuks 

samkommunsstämma den 23 maj 2018: 

 

Håkan Storbacka (ersättare: Yvonne Borgmästars) 

Joakim Lasén (ersättare: Bernhard Hjulfors) 

Tommy Nylund (ersättare: Benita Finne) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 125/2018 

 

§ 66 Val av representanter till samkommunsstämma; Optima samkom-

mun 

 

Optima samkommun håller samkommunsstämma onsdagen den 30 maj 2018,  

kl. 14.00. Enligt kommunallagen § 60 skall medlemskommunerna utse sina represen-

tanter särskilt för varje stämma. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen utser följande två representanter samt deras ersättare till Optima 

samkommunsstämma den 30 maj 2018: 

 

Greger Forsblom (ersättare: Christian Backlund) 

Johanna Holmäng (ersättare: Roger Pettersson) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 382/2017 

 

§ 67 Verkställighetsbeslut; timlärare till Edsevön koulu 

 

I den godkända personalplanen för 2018 ingår en timlärartjänst vid Edsevön koulu. En 

timlärartjänst skiljer sig från en klasslärartjänst såtillvida, att kommunen måste garan-

tera minst 16 undervisningstimmar/vecka för en timlärare, medan en klasslärare ska ha 

minst 24 t/v. 

 

Inrättandet av en timlärarbefattning vid Edsevön koulu orsakar inga tilläggskostnader, 

eftersom man vid Edsevön koulu redan i flera år har varit tvungen att dela på klass 1-2 

på grund av stort elevantal. Dessutom har den lärare som har haft hand om den ena de-

lade klassen också undervisat i delade undervisningsgrupper i svenska och engelska 

samt deltagit i slöjdundervisningen i båda skolorna. 

 

Enligt prognoserna kommer elevantalet i Edsevön koulu att hållas på ungefär nuva-

rande nivå, och ifall det av någon orsak skulle bli en minskning finns det möjlighet att 

kompensera för detta. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Föreslås att nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, finska sektionen, kan 

verkställa anställningen av en timlärare vid Edsevön koulu fr.o.m. 1.8.2018. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 382/2017 

 

§ 68 Verkställighetsbeslut, biträdande rektor vid Edsevön koulu 

 

I den godkända personalplanen för år 2018 ingår en tjänst som biträdande rektor vid 

Edsevön koulu. Inrättandet av tjänsten sker genom att det tidigare vicerektorsarrange-

manget ombildas till tjänsten som biträdande rektor. Tilläggskostnaderna för detta 

stannar på 180 €/mån. 

 

Omändringen underlättar den ökade arbetsbörda som uppstått speciellt under de se-

naste åren inom finska skolväsendet i Pedersöre och bidrar också i övrigt till att svara 

mot Edsevön koulus behov. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Föreslås att nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, finska sektionen, kan 

verkställa anställningen av en biträdande rektor vid Edsevön koulu fr.o.m. 1.8.2018. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 382/2017 

 

§ 69 Verkställighetsbeslut; kanslist vid Edsevön koulu 

 

I den godkända personalplanen för 2018 ingår en befattning som kanslist vid Edsevön 

koulu. Inrättandet av befattningen sker genom att arbetsavtalet för en person som är 

anställd som skolgångsbiträde ändras, så att en del av arbetstiden används till kanslist-

uppgifter. Tilläggskostnaderna för kommunen blir ca 50 €/mån. 

 

Omändringen underlättar fördelningen av de ansvarsområden som ingår i arbetsfältet 

för finska skolväsendet i Pedersöre kommun, så att arbetsbördan delas mellan flera 

personer. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Föreslås att nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, finska sektionen, kan 

verkställa omändringen av en befattning som skolgångsbiträde till en befattning som 

skolgångsbiträde/kanslist vid Edsevön koulu fr.o.m. 1.8.2018 enligt den godkända 

personalplanen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 90/2018 

 

§ 70 Motion om kommunens policy gällande markplanering och markköp 

 

David Pettersson, m.fl., inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 5.3.2018 en 

motion, där man vill att en arbetsgrupp tillsätts bestående av tjänstemän och politiker 

från de i fullmäktige representerade partierna för att se över nuvarande policy och ut-

arbeta ett förslag till hur markförhandlingar, inköp och planering skall skötas fram-

över. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till planläggningssektionen för utlå-

tande. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 89/2018 

 

§ 71 Motion om avgiftsfria preventivmedel till ungdomar 

 

Viktor Kock, m.fl., inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 5.3.2018 en 

motion, där man vill att kommunens ledning målmedvetet arbetar för att införa ett av-

giftsfritt preventivmedel till ungdomar. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till ungdomsrådet och social- och häl-

sovårdsnämnden för utlåtande. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 88/2018 

 

§ 72 Motion om friska byggnader 

 

Niclas Sjöskog, m.fl., inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 5.3.2018 en 

motion, där man anser att Pedersöre kommun bör överväga att bygga nya byggnader, 

t.ex. skolor, i timmer där det är möjligt. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till byggnadssektionen för utlåtande. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 91/2003 

 

§ 73 Framställningar om heders- och utmärkelsetecken som förlänas den 

6 december 2018 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber kommuner och andra organi-

sationer sända sina framställningar om heders- och utmärkelsetecken till regionför-

valtningsverket senast den 30 april 2018.  

 

Framställningarna om de utmärkelser som förlänas åt tjänsteinnehavare och förtroen-

devalda begärs av de förvaltningar som hör till jord- och skogsbruksministeriets, 

undervisnings- och kulturministeriets, inrikesministeriets, social- och hälsovådsmi-

nisteriets samt finansministeriets förvaltningsområden. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen gör en framställning om heders- och utmärkelsetecken och utser 

den eller de personer för vilka utmärkelsetecken söks.  

 

Förteckning över dem som tidigare erhållit utmärkelsetecken bifogas föredragningslis-

tan. 

 

 

 Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt göra framställningar om heders- och utmärkel-

setecken till följande personer: 

 

Inrikesministeriets förvaltningsområde 

 

Viola Korkea-aho 

Ann-Jeanette Sundqvist 

 

Undervisningsministeriets förvaltningsområde 

 

Yvonne Borgmästars 

Inga-Britt Holmbacka 
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§ 74 Verkställighetsbeslut; kommunfullmäktige 5.3.2018 

 

§ 11 Ändring av Forsby delgeneralplan; Dalkärr 12:25. 

§ 12 Inköp av mark i Bennäs; Björklund 1:110.  

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

§ 14 Anhållan om tilläggsanslag för tillbyggnad av gymnastiksalen vid Lepplax 

skola.  

§ 15 Anhållan om kapitallån och kommunborgen; Pedersöre Activity Center Ab.  

§ 16 Svar på motion gällande resebidrag till studerande som sitter i kommunstyrel-

sen, -fullmäktige och nämnder men som bor på annan ort.  

§ 17 Svar på motion om avgiftsfri småbarnspedagogik.  

§ 18 Svar på motion gällande byggande av en alternativ infart för tung trafik till 

industriområdet i Sandsund.  

§ 19 Svar på motion gällande affischering vid val. 

§ 20 Ändring av förvaltningsstadgan.  

§ 21 Motion om friska byggnader.  

§ 22 Motion om avgiftsfria preventivmedel till ungdomar.  

§ 23 Motion om kommunens policy gällande markplanering och markköp. 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut tillkommit i laga ord-

ning och beslutar verkställa dem efter besvärstiden utgång. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 75 Anmälningsärenden 

 

1. Sysselsättningsöversikt; januari 2018 

(Dnr 122/2018) 

 

Vid utgången av januari månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 158 st. eller 3,0 % av 

den totala arbetskraften. Noteringen för januari 2017 var 222 st. eller 4,2 %. Medelta-

let för kommunerna inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område var i januari 

2018 7,5 % och för hela landet 10,9 %. 

 

Av de arbetslösa arbetssökande i Pedersöre var 22 st. permitterade. I januari 2018 

fanns det 18 st. lediga jobb i kommunen. 

 

Av de arbetslösa Pedersöreborna var: 

 

Januari 2018    Januari 2017 
 
23 st. (14,6 %) under 25 år   35 st. (15,8 %) 

78 st. (49,4 %) över 50 år   97 st. (43,7 %) 

47 st. (29,7 %) långtidsarbetslösa  67 st. (30,2 %) 

79 st. (50,0 %) kvinnor   115 st. (51,8 %) 

79 st. (50,0 %) män   107 st. (48,2 %) 

 

En arbetslöshetsgrad under 4,0 % hade Larsmo (2,9 %), Pedersöre (3,0 %) och Närpes 

(3,8 %). Av de svensk- eller tvåspråkiga kommunerna inom Österbottens arbets- och 

näringsbyrås område hade Vasa i januari den högsta arbetslösheten; 9,4 %. 

Kommundirektörens förslag: 

Arbetslöshetssiffrorna för januari 2018 antecknas för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

 

2. Sysselsättningsöversikt; februari 2018 

(Dnr 122/2018) 

 

Vid utgången av februari månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 156 st. eller 3,0 % 

av den totala arbetskraften. Noteringen för februari 2017 var 210 st. eller 4,0 %. Me-

deltalet för kommunerna inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område var i feb-

ruari 2018 7,5 % och för hela landet 10,5 %. 

 

Av de arbetslösa arbetssökande i Pedersöre var 19 st. permitterade. I februari 2018 

fanns det 18 st. lediga jobb i kommunen. 
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Av de arbetslösa Pedersöreborna var: 

 

Februari 2018   Februari 2017 
 
25 st. (16,0 %) under 25 år   29 st. (13,8 %) 

79 st. (50,6 %) över 50 år   95 st. (45,2 %) 

46 st. (29,5 %) långtidsarbetslösa  63 st. (30,0 %) 

80 st. (51,3 %) kvinnor   111 st. (52,9 %) 

76 st. (49,7 %) män   99 st. (47,1 %) 

 

En arbetslöshetsgrad under 4,0 % hade Larsmo och Pedersöre (3,0 %) och Närpes 

(3,3 %). Av de svensk- eller tvåspråkiga kommunerna inom Österbottens arbets- och 

näringsbyrås område hade Vasa i februari den högsta arbetslösheten; 9,5 %. 

Kommundirektörens förslag: 

Arbetslöshetssiffrorna för februari 2018 antecknas för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

 

3. Saija Söderlunds skrivelse 

(Dnr 137/2018) 

 

Saija Söderlund har tillställt kommunstyrelsen en skrivelse gällande Lagmansgårdens 

verksamhetsförutsättningar i Östensö skola. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen antecknar skrivelsen för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 76 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: 54-57, 60, 63, 67-72 o. 74-76. 

 
 
Omprövning 
 

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

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna: 58-59, 61-62, 64-66 o. 73. 

 

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 börjar                           2018. 

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas  
 


