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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 87 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 88 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Yvonne Borgmästars och Bernhard Hjulfors. 

  

 

 

 

 

 

 

§ 89 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande till-

lägg: 

 

- § 102 Anmälningsärenden 

- 4. Kommunstyrelsens resor och externa sammanträden 

- 5. Noter till koncernbokslutet 

 

------ 

 

Innan kommunstyrelsen inledde den egentliga behandlingen av dagens föredragnings-

lista, tog man del av en information gällande konsekvenser för elevvården och 

skolpsykologverksamheten i anslutning till social- och hälsovårdsreformen, samt 

vargsituationen i Pedersöre. Informationen gavs av utbildningsdirektör Rolf Sundqvist 

(kl. 16.30-17.15). 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 180/2018 

 

§ 90 Godkännande av anvisningar för hantering av persondata och data-

säkerhet 

 

Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regu-

lation) träder i kraft 25.5.2018. Avsikten med förordningen är att harmonisera reglerna 

kring personlig integritet inom EU och EES och ge individen en större kontroll över 

sina personuppgifter oavsett teknologi. Företag kan dömas till ekonomiska sanktioner 

för överträdelser av bestämmelserna, men tills vidare gäller det inte kommuner. 

 

EU:S allmänna dataskyddsdirektiv ålägger registeransvariga att granska sina rutiner 

för hantering av persondata och dataskydd så att bestämmelserna i den nationella lag-

stiftningen och EU:s dataskyddsförordning uppfylls. Regelverket är betydligt striktare 

än det vi har idag, bl.a. ställs krav på hur organisationer samlar in, lagrar, hanterar och 

analyserar personuppgifter.   

 

Bifogade anvisning för hantering av personadata har utarbetats av kommunens data-

skyddsombud tillsammans med ledningsgruppen. I dokumentet identifieras och klassi-

ficeras de personuppgifter som organisationen hanterar, dessutom dokumenteras ruti-

ner för hanteringen. Dokumentet är inte slutligt utan innehåller anvisningar om hur 

uppdateringen skall göras när behov uppstår. 
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen godkänner de nya anvisningarna för hantering av persondata och 

ålägger ansvarspersonerna att sörja för att anvisningarna uppdateras när behov upp-

står. En uppdaterad version av anvisningen upprätthålls av dataskyddsombudet.   

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 31/2015 

 

§ 91 Renovering och tillbyggnad av Pedersheim 

 

Tidtabellen för projektet som helhet ser ut att hålla. Delmottagningssyn över arbets-

skede 1A hölls torsdagen den 5 april 2018 och arbetet med del 1B pågår som bäst. 

Denna del av arbetet skall vara klart för mottagning 15.09.2018.  

 

Under arbetsskede 1B har köket utgjort den största överraskningen och utmaningen. 

Arbetet med köksutrymmet håller inte tidtabellen eftersom man blev tvungen att riva 

ut det gamla golvet och gjuta nytt golv. Kökstaket saknade fuktspärr och väggarna 

saknade vattenisolering. Köket borde vara klart för mottagning den 1 augusti 2018 

ifall betongen torkar tillräckligt snabbt men reserverats för att tidtabellen dras ut med 

en månad. 

 

Större utmaningar och överraskningar har även varit bl.a. sprinklersarbeten, rutter för 

rördragningar, kanaldragningar för ventilationen på mellantaket samt befintliga våtut-

rymmens konditioner. 

 

Överraskningar, beslut om tilläggsarbeten samt en del ändringar från planerade åtgär-

der har lett till en del tilläggsarbeten och därmed även en del tilläggskostnader. Också 

krediteringsofferter erhållits under arbetets gång på grund av ändringar i genomföran-

det. 

 

Kommunstyrelsen informeras om renoveringens framskridande samt kostnadsläget 

fram till dagsdatum. De absolut största överraskningarna torde i dagens läge vara 

kända. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade informationen för kännedom. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 181/2018 

 

§ 92 Kommunstyrelsens bemötande gällande David Petterssons besvär  

 

Kommunfullmäktigeledamot David Pettersson har till Vasa förvaltningsdomstol över-

klagat kommunfullmäktiges i Pedersöre beslut 5.3.2018 § 15, gällande kapitallån och 

kommunborgen till Pedersöre Activity Center Ab Oy. 

 

Förvaltningsdomstolen har begärt ett utlåtande från kommunstyrelsen i Pedersöre samt 

handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen tillställer bifogade förslag till utlåtande inklusive bilagor till Vasa 

förvaltningsdomstol. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Vasa förvaltningsdomstol 
Korsholmsesplanaden 43 
65100 Vasa 
 
 
 
 
Hänv. Remiss 1550/18 00380/18/2299 
 
Ärende:  Vasa förvaltningsdomstols begäran om utlåtande gällande till 

förvaltningsdomstolen inlämnade besvär, dnr: 00380/18 (David Pettersson – 
beviljande av kapitallån och kommunborgen, Pedersöre Activity Center Ab Oy, 
Pedersöre kommunfullmäktige 050318). 

 
 
 

Utlåtande 
 

Behandling i kollegiala organ 
 
Ur bifogade kommunstyrelseprotokoll framgår att frågan gällande en 
allaktivitets/bollhall i Pedersöre varit uppe till behandling i kommunstyrelsen 
redan år 2015. Ärendet har år 2018 behandlats i kommunstyrelsens ekonomi- 
och koncernsektion som enhälligt för kommunstyrelsen föreslog att kapitallån 
och borgen beviljas. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen, som enhälligt 
föreslog beviljande av kapitallån och borgen för kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen beslöt också att inför behandlingen för kommun-
fullmäktiges räkning, inbegära en uppdaterad finansieringsoffert. Ärendet har 
alltså före fullmäktigebehandlingen prövats i två organ, där kommunstyrel-
sens ekonomi- och koncernsektion, liksom även kommunstyrelsen enhälligt 
omfattade förslaget. I kommunfullmäktiges omröstning segrade kommun-
styrelsens förslag med rösterna 30-4 (1 blank) mot Pettersons förslag. Ända-
målsenlighetsprövningen torde alltså vara väl genomförd. Kommunstyrelsen 
noterar även att ingen avvikande åsikt inlämnats till fullmäktiges protokoll. 
 
 
Bemötande av de grunderna för ändringsyrkande 
 
Kommunstyrelsen bemöter punkterna 1-4 som besvärsställaren åberopar som 
grund för ändringsyrkande, enligt följande: 
 

Pedersöre kommun 
Pedersören kunta 
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1 - ”Otillräckligt beslutsunderlag” 
 
Enligt kommunallagen § 39, är det kommunstyrelsen som bereder ärenden 
som tas upp i kommunfullmäktige. Det finns inga särskilda lagbestämmelser 
om hur beredningen ska se ut. Både kommunstyrelsen i beredningsskedet och 
kommunfullmäktige i beslutsskedet, har möjlighet att själva bedöma om de 
har tillräckligt med beredning för att kunna avgöra ett ärende. Fullmäktige 
kan, om man så vill, återremittera ärenden för vidare beredning. Fullmäktige 
kan således alltid pröva om de har tillräckligt omfattande utredningar för att 
kunna avgöra ett ärende. 
 
De bilagor gällande projektplan och driftsplan (bilaga 2) som besvärställaren 
Pettersson hänvisar till, har presenterats vid kommunfullmäktiges budget-
möte i december 2017. Innan dess har samma projektplan och driftsplan 
också presenterats vid ett särskilt informationstillfälle i PAC:s regi, till vilket 
alla kommunfullmäktigemedlemmar inbjudits. Som nämnts fanns en uppdate-
rad finansieringsoffert i kommunfullmäktiges handlingar. Kommunstyrelsen 
konstaterar att kommunfullmäktige redan från december 2017 har haft till-
gång till de handlingar som Petterson hänvisar till och framhåller att 
kommunfullmäktige självt besluter när man anser sig ha tillräckligt med 
underlag för att fatta beslut. Kommunstyrelsen understryker att kommun-
fullmäktige inför beslutet, på fullmäktige Pettersons förslag, understött av 
fullmäktige Häggman m.fl., röstade om återremittering av ärendet. Vid 
omröstningen avgavs 21 röster för fortsatt behandling, 12 röster för åter-
remittering och 2 blanka röster. Således konstaterade kommunfullmäktige 
med bred majoritet sin beredskap att fatta beslut i ärendet och därmed ansåg 
kommunfullmäktige även att beslutsunderlaget var tillräckligt. I HFD 
1408/2016 har Högsta förvaltningsdomstolen också tagit ställning till att det 
är fullmäktige som avgör frågor kring tillräcklig beredning. 
 
David Pettersson gör gällande att kommunfullmäktige fått en för ensidig bild 
av PAC:S projekt, men kommunstyrelsen konstaterar att det är en subjektiv 
uppfattning och inget som kan utgöra grund för upphävande av beslut. 
Kommunfullmäktige i Pedersöre kan inte heller, i ett ärende som gäller 
beviljande av kapitallån och kommunborgen, förväntas ta ställning till ekono-
miska konsekvenser för regionens, här uppenbarligen avseende grann-
kommunernas, idrottsanläggningar vid eventuellt beviljande av kapitallån och 
borgen. På samma sätt kan inte beredningen förväntas anföra en dylik analys 
till möteshandlingarna, eftersom en sådan endast skulle vara spekulativ och i 
det närmaste omöjlig att verifiera och därmed strida mot god förvaltning. 
 
Huruvida Pedersöre kommuns ekonomiska risktagning i PAC leder till att övrig 
verksamhet får mindre resurser eller inte, är även det en ändamålsenlighets-
fråga. Kommunfullmäktige gör, med stöd av majoriteten, beslut om priorite-
ringen av resurser. 
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2 - ”Föråldrade bilagor” 
 
Som David Pettersson själv i sitt besvär framhåller, fick kommunfullmäktige 
tillgång till PAC:s projekt och driftsplan vid budgetmötet i december 2017. 
Kommunstyrelsen konstaterar alltså att kommunfullmäktige sedan budget-
mötet i december 2017 haft tillgång till nämnda handlingar. Pettersson anser 
bland annat att nämnda handlingar inte ger någon övergripande helhetsbild, 
att kommunfullmäktige borde fått en utförlig ekonomisk utredning gällande 
regionens (i betydelsen grannkommunernas) idrottsverksamhet i allmänhet 
och fotbollsverksamhet i synnerhet, idrottsföreningarnas träningstider med 
mera och att kommunfullmäktige inte i tillräcklig grad beaktat hallbolagets 
möjligheter att hyra ut halltider samt att kommunfullmäktiges beslut i ärendet 
troligen tillkommit som ett resultat av en alltför optimistisk syn på projektet.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att det är en subjektiv bedömning som bör 
lämnas utan avseende, vad gäller grunder för ändring i beslutet. Dock påpekar 
kommunstyrelsen att det i kommunstyrelsens behandling av ärendet togs 
beslut om att tillställa kommunfullmäktige en uppdaterad finansieringsoffert. 
 
3 - ”oklar beslutsordning”   
 
Enligt kommunallagens 14 § fattar kommunfullmäktige årligen, i samband 
med budgetbehandlingen, beslut om fördelning av resurserna för följande 
kalenderår. Kommunfullmäktige har tillsvidare inte fattat beslut om att avdela 
resurser för att kommunen ska köpa halltider av PAC för en årlig summa, 
eftersom verksamheten inte existerar. Ifall verksamheten inleds och frågan 
om resursering har väckts, fattar kommunfullmäktige i samband med budget-
behandlingen beslut om fördelning av medel. 
 
4 - ”överskridande av behörighet genom beviljande av kapitallån” 
 
Pettersson anför i punkten indirekt kritik mot gällande lagstiftning, diskuterar 
användningen av vissa termer, hävdar att ospecificerade idrottsföreningar 
uppenbart riskerar missbruka beviljade kapitallån, samt framför som sin egen 
åsikt, att beviljande av kapitallån är ”alltför riskabelt”. Om detta i sig har 
kommunstyrelsen ingen åsikt, utan hänvisar till ovanstående rubrik ”Behand-
ling i kollegiala organ” gällande frågan om ändamålsenlighet. Kommunstyrel-
sen framhåller dock, att hanteringen inklusive riskbedömningen, av kommu-
nens ekonomi avgörs ytterst genom majoritetsbeslut i fullmäktige (KomL § 14 
mom. 2) Sett till kommunkoncernens balansomslutning kan kommunfullmäk-
tiges beslut i ärendet inte anses äventyra kommunens förmåga att svara för 
sina lagstadgade uppgifter.(KomL § 129)  
 
Kommunstyrelsen i Pedersöre anser, med stöd av ovanstående, att beslutet i 
kommunfullmäktige har tillkommit i lagenlig ordning och förväntar sig att för-
valtningsdomstolen i en snabb behandling förkastar besväret och fastställer 
beslutet. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 301/2014 

 

§ 93 Anhållan om utökning av kommunborgen, Pedersöre Bostäder 

 

Kommunfullmäktige har tidigare beviljat Pedersöre Bostäder borgen för emittering av 

kommunföretagscertifikat. Beloppet av utelöpande certifikat har kunnat uppgå till 

sammanlagt högst 600 000 euro. Styrelsen för Pedersöre Bostäder anhåller om att bor-

gensbeloppet utökas till 1 000 000 euro för att skapa större flexibilitet i investeringsfi-

nansieringen både kortfristigt och långfristigt. Enligt gällande kommunallag skall 

kommunen erhålla tillräckliga motsäkerheter för borgensförbindelsen.  

(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Fab Pedersöre Bostäder 

kommunborgen för emittering av kommunföretagscertifikat. Certifikaten emitteras via 

Kommunfinans. Beloppet av utelöpande certifikat får uppgå till högst 1 000 000 euro. 

Som motsäkerhet för borgensförbindelsen skall Pedersöre Bostäder pantsätta företags-

inteckningar på motsvarande belopp.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

-------- 

 

 

Yvonne Borgmästars, Greger Forsblom, Camilla Roslund-Nordling och Niclas  

Sjöskog anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. 

 

Viceordförande Christian Backlund fungerade som ordförande under behandlingen av 

denna paragraf. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 182/2018 

 

§ 94 Invånarinitiativ för lättrafikled i Purmo 

 

Ett invånarinitiativ, med 780 undertecknare, har inlämnats till kommunen gällande en 

lättrafikled längs väg nr 741 på sträckan Sisbacka – Lillby i Purmo. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen antecknar i detta skede invånarinitiativet för kännedom och beslutar 

hänskjuta frågan till höstens budgetbehandling. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 234/2016 

 

§ 95 Svar på motion om livestreaming av fullmäktigemöten 

 

Carl-Johan Källman, m.fl., inlämnade den 5 september 2016 en motion där man före-

slog att kommunen utreder möjligheterna för livestreaming av kommunfullmäktiges 

möten från sessionssalen. 

 

Kommunstyrelsen remitterade motionen till IKT-avdelningen för utredning. 

 

IKT-avdelningen har utrett olika möjligheter till hur denna livestreaming bäst kunde 

ordnas. Allt från billiga (gratisversioner) till mera avancerade lösningar har utretts och 

nu tror man sig ha hittat den optimala lösningen, som dels är enkel att använda och 

dels inte medför andra kostnader än de kostnader som krävs för anskaffning och ibruk-

tagning av utrustningen. 

 

Den streamingutrustning som IKT-avdelningen föreslår består av en box för streaming 

och inbandning med tillhörande fjärrkontroll samt en PTZ FullHD kamera. Enligt en 

förhandsoffert som IKT-avdelningen fått är priset för detta ca 5 925 € (exkl. moms). 

Enligt en kort sammanfattning används denna utrustning på följande sätt: 

 

- För att starta ett möte som livestreamas till exempelvis en Youtube-kanal, trycker 

man på knappen ”Record” på boxen. Då börjar genast livesändningen, 

- Boxen använder sig av våra nuvarande mikrofoner (samtliga), 

- Livestreamingen sparas automatiskt i Youtube, men man kan även ladda upp en 

version till exempelvis kommunens hemsida, 

- Man kan ha föredragningslistan på skärmen samtidigt som mötet pågår, 

- Styrs via en dator (om man vill välja vinkel eller annat). 

 

Enligt kommunens offertupphandlingsregler bör denna anskaffning upphandlas om 

summan överstiger 3 000 €, vilket denna gör enligt de förhandsuppgifter om priset 

som erhållits. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar ge IKT-avdelningen i uppdrag att upphandla och anskaffa 

streamingutrustning i enlighet med ovanstående. Detta utgör samtidigt svar på  

Källmans motion, vilket meddelas kommunfullmäktige. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 183/2018 

 

§ 96 Anhållan om bisyssla; Sundqvist 

 

Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist anhåller om rätt till bisyssla för att fungera som 

processledare/utbildare inom ledarskapsprojektet Framtidsdalen. Framtidsdalen är ett 

nationellt ledarskapsprojekt, finansierat av Utbildningsstyrelsen. Syftet med projektet 

är att stärka och utveckla ledarskapskompetensen hos utbildningsanordnare, bildnings- 

och sektordirektörer, skolornas och läroanstalternas rektorer samt personer i ledande 

ställning inom småbarnspedagogiken. CLL vid Åbo Akademi arrangerar utbildningen 

i Svenskfinland. Under utbildningen, som pågår under 2018-2019, erbjuds deltagarna 

möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner. Kommunerna del-

tar som ett eget team och fokus ligger på egna pågående utvecklingsprocesser i kom-

munen samt nätverkande.  

 

Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist har tillfrågats att fungera som processle-

dare/utbildare inom utbildningen. Enligt kommunens förvaltningsstadga (105 §) skall 

beslut som gäller anställds rätt till bisyssla eller konkurrerande verksamhet fattas av 

anställande myndighet. Uppdraget påverkar inte det ordinarie arbetet och vid behov 

ansöks om tjänstledighet då närstudiedagar (ca 6 dagar/termin) ordnas inom projektet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist beviljas rätt till bisyssla för att fungera som pro-

cessledare och utbildare inom ledarskapsprojektet Framtidsdalen under den tid som 

projektet pågår. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 184/2018 

 

§ 97 Anhållan om bidrag till stipendium 

 

Sursik skola anhåller genom Carina Eklund, lärare i förberedande undervisning och 

invandrarundervisning, om stipendiemedel för ett stipendium i Medmänsklighet. 

 

Skolan har under läsåret 2017-2018 haft medmänsklighet som tema och vill premiera 

och uppmärksamma elever som särskilt agerat och verkat för att främja medmänslig-

het och empati. 

 

Sursik skola har inga medel avsatta för stipendier för ändamålet och anhåller därför 

om medel från kommunstyrelsen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beviljar, som ett engångsbeslut, 100 euro i stipendiemedel för sti-

pendium i Medmänsklighet för läsåret 2017-2018. 

 

Samtidigt ger kommunstyrelsen bildningsnämnden i uppdrag att utarbeta ett perma-

nent stipendium för att premiera elever som särskilt verkat för att främja medmänsk-

lighet och empati i Sursik skola, samt att utarbeta kriterier för hur stipendiet delas ut, 

fastslå utdelningssumma samt säkerställa finansieringen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 10/2013 

 

§ 98 Verkställighetsbeslut för tomtförsäljning 

 

Pedersöre kommun har av fastigheten Tomtskog 599-407-6-270 sålt tomt nr 1 i kvar-

ter 88 på Kållby detaljplaneområde i Pedersöre kommun till NN 

Tomtens areal är 1 975 m². 

 

Köpesumman har beräknats enligt det av kommunfullmäktige fastställda kvadratme-

terpriset för bostadstomter i Kållby år 2017, vilket är 5,83 €/m². Skogsbeståndet har 

värderats till 552 €, varför den totala köpesumman uppgår till 12 066 €. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen fattar verkställighetsbeslut för tomtförsäljningen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 185/2018 

 

§ 99 Val av representanter till samkommunsstämma; Kvarnen samkom-

mun 

 

Kvarnen samkommun håller samkommunsstämma onsdagen den 30 maj 2018. Enligt 

kommunallagen § 60 skall medlemskommunerna utse sina representanter särskilt för 

varje stämma. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen utser följande tre representanter till samkommunsstämman den 30 

maj 2018: 

 

Christian Dahlin 

Camilla Roslund-Nordling 

Bernt Snellman 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 100 Kransnedläggning på De stupades dag 

 

Kommunen lägger traditionsenligt ner kransar vid hjältegravarna tillsammans med 

församlingarna på De stupades dag, söndagen den 20 maj 2018. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen utser sina representanter till Esse, Pedersöre och Purmo kyrkor. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt utse följande representanter: 

 

Esse: Camilla Roslund-Nordling 

Pedersöre: Senja Wiklund 

Purmo: Niclas Sjöskog 
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Dnr: 291/2003 

 

§ 101 Sommarsemestrarna 2018 

 

Årets sommarsemestrar har planerats utgående från att kommungården hålls stängd 

veckorna 28–30, eller fr.o.m. måndagen den 9 juli t.o.m. fredagen den 27 juli 2018. 

Servicepunkterna i Esse och Purmo följer bibliotekens sommaröppethållningstider. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer kommundirektörens sommarsemester för tiden 2.7-5.8 

och antecknar den övriga personalens semestrar för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 102 Anmälningsärenden 

 

1. Sysselsättningsöversikt; mars 2018 

 (Dnr 122/2018) 

 

Vid utgången av mars månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 149 st. eller 2,8 % av 

den totala arbetskraften. Noteringen för mars 2017 var 190 st. eller 3,6 %. Medeltalet 

för kommunerna inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område var i mars 2018 

7,0 % och för hela landet 10,0 %. 

 

Av de arbetslösa arbetssökande i Pedersöre var 11 st. permitterade. I mars 2018 fanns 

det 17 st. lediga jobb i kommunen. 

 

Av de arbetslösa Pedersöreborna var: 

 

Mars 2018    Mars 2017 

 

22 st. (14,8 %) under 25 år   26 st. (13,7 %) 

71 st. (47,7 %) över 50 år   89 st. (46,8 %) 

43 st. (28,9 %) långtidsarbetslösa  60 st. (31,6 %) 

75 st. (50,3 %) kvinnor   98 st. (51,6 %) 

74 st. (49,7 %) män   92 st. (48,4 %) 

 

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

(2,9 %). Av de svensk- eller tvåspråkiga kommunerna inom Österbottens arbets- och 

näringsbyrås område hade Vasa i mars den högsta arbetslösheten; 8,9 %. 

Kommundirektörens förslag: 

Arbetslöshetssiffrorna för mars 2018 antecknas för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

 

2. Kommunala samarbetsnämndens protokoll 9.4.2018 

 (Dnr 71/2018) 

 

Kommunala samarbetsnämndens protokoll från den 9 april 2018 bifogas föredrag-

ningslistan. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen antecknar protokollet för kännedom. 
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Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

3. Befolkningsstatistik 1.1.2018 

(Dnr 30/2003) 

 

Befolkningsstatistik med folkmängd, åldersfördelning och språkfördelning i de olika 

byarna och kommundelarna 1.1.2018 har sammanställts och bifogas föredragningslis-

tan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen antecknar statistiken för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

4. Kommunstyrelsens resor och externa sammanträden 

 

Fredagen den 18 maj, kl. 9.00, har kommunstyrelsen, samt intresserade tjänstemän, 

kallats till en diskussion med representanter för Lagmansgården. 

 

Den 21 – 22 maj gör kommunstyrelsen en resa till Helsingfors, där man bl.a. diskute-

rar kommunernas roll efter social- och hälsovårdsreformen med Sandra Bergqvist från 

kommunförbundet, håller ett kommunstyrelsemöte, besöker riksdagen och deltar i se-

minariet ”Hur välja bästa kvalitet” på Kommunernas hus.  

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

5.  Noter till koncernbokslutet 

 

En ny sida gällande koncernbokslutets noter i bokslutet utdelades till kommunstyrel-

sen. Det är i punkt 8. Korrigering av balansvärde 2016 som en korrigering gjorts i 

jämförelsematerialet mellan mark- och vattenområden, byggnader och immateriella 

rättigheter. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 
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§ 103 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: 87-89, 91-95, 98 o. 102-103. 

 
 
Omprövning 
 

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

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna: 90, 96-97 o. 99-101. 

 

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.. 

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas 
 


