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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 104 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 105 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Bernt Snellman och Senja Wiklund. 

 

Samtidigt utsågs Senja Wiklund att justera § 93 i kommunstyrelsens protokoll 14 maj 

2018. 

  

 

 

 

 

 

 

§ 106 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

 

Kommunstyrelsens beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande 

tilläggsärende: 

 

- Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Johansson samt nyval. 
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Dnr: 207/2018 

 

§ 107 Erbjudande om aktieteckning i Esse Pulsen Ab 

 

Pedersöre kommun erbjuds teckna aktier i ett under bildning varande bolag vid namn 

Esse Pulsen Ab. Bolaget bildas för att bygga en hälsocentral i Överesse samt hyra ut 

den till social- och hälsovårdsverket. Pedersöre kommun erbjuds teckna 600 st. aktier 

á 500 euro, sammanlagt 300 000 euro. Kommunen erbjuds även styrelseplats i bola-

get. 

 

Bifogat erbjudande om aktieteckning, bolagsordning, finansieringssimulering, samt 

utkast till avtal mellan grundande parter. 

 

Erbjudandet är villkorat till att Pedersöre kommun fattar beslut om att förlägga hälso-

vårdsmottagningen i östra serviceområdet till Esse Pulsen Ab:s byggnad i Överesse. I 

avtalet nämns bl.a. som ytterligare villkor att bolaget bör ingå ett långvarigt hyresavtal 

rörande utrymmen för hälsovårdsmottagningen/välfärdsstationen med Jakobstads 

social- och hälsovårdsverk. 

 

Kommunstyrelsen fattade 19.02.2018 ett linjebeslut om att undersöka Ytteresse områ-

det som placeringsort för en hälsovårdsmottagning/välfärdsstation i östra serviceom-

rådet. Ytteresse anses också i förhållande till befolknings- och kundunderlag i både 

östra och norra serviceområdet vara placeringsmässigt fördelaktigt och den placering 

som på sikt kan säkerställa verksamheten. 

 

Tidtabellen för den nationella social- och hälsovårdsreformen innebär att ansvaret för 

ordnandet av social- och hälsovården övergår till landskapet från och med 1.1.2020. 

Det innebär i sin tur att verksamheten i det östra serviceområdets hälsovårdsmottag-

ning/välfärdsstation, bör starta senast hösten 2019, detta för att verksamheten och an-

vändningen av utrymmen för den, ska kunna övergå som gammal verksamhet till 

landskapet.  

 

Byggande på det tilltänkta området för Bolaget Esse Pulsens fastighet, är beroende av 

detaljplanering, samt ny trafikplanering. Med beaktande av tidsåtgången för en normal 

detaljplanläggningsprocess samt övrig planering och byggtid för en ny fastighet, finns 

det inte praktiskt genomförbara utsikter för att kunna inleda verksamhet för den nu ak-

tuella HVC-verksamheten i östra serviceområdet, i en ny fastighet på det område som 

aktörerna bakom Esse Pulsen Ab avser, innan verksamheten övergår i landskapets 

regi. 

 

Det initiativ som konkretiseras i Esse Pulsen Ab är dock proaktivt och värt att disku-

tera vidare. Kommunen ställer sig inte avvisade till att fortsätta diskutera en projekt-

helhet kring initiativet, omfattande bostäder och utrymmen för annan än den nu  

aktuella offentligt ordnade social- och hälsovårdsverksamheten i östra serviceområdet, 

förutsatt att intresse finns från de aktiva bakom bolaget Esse Pulsen Ab.  
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Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen avböjer aktieteckning i Esse Pulsen Ab i det här skedet. Samtidigt 

ställer kommunstyrelsen sig positiv till att inleda diskussioner med aktörerna bakom 

Esse Pulsen Ab kring en projekthelhet med utrymmen som inte innefattar den nu  

aktuella offentligt ordnade social- och hälsovårdsverksamheten i östra serviceområdet. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

 

Kommunstyrelsen konstaterade vidare att en detaljplanering av Överesse centrum bör 

göras. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 208/2018 

 

§ 108 Föravtal om köp av aktier i Fab Ytteresse Affärscenter 

 

Kommunen har erbjudits möjlighet att köpa fastigheten Ytteresse Affärscenter, färdigt 

ombyggd och renoverad till hälsovårdsmottagning (anbud, bilaga 1). Renoveringen 

och ombyggnaden av fastigheten är troligen ändå ett projekt som bör konkurrensutsät-

tas enligt upphandlingslagens bestämmelser. För att kunna anhålla om offert på pro-

jektet bör kommunen först ingå ett föravtal om inlösen av fastigheten, alternativt  

aktierna i Ytteresse Affärscenter (föravtal, bilaga 2). Föravtalet förfaller om kostna-

derna för renoveringen enligt nuvarande omfattning överstiger 457 380 euro.  

 

Själva byggnaden i träkonstruktion med tegelfasad är uppförd år 1989. Lägenhetsytan 

är enligt byggnadstillståndet 470 m
2
. Byggnadens tekniska skick har granskats av  

Ingenjörsbyrå Kronqvist (bilaga 3.). Social- och hälsovårdsverkets personal har med-

verkat i planeringen av ombyggnaden och påtalat en del kompromisser som man har 

varit tvungen att göra i planeringen (bilaga 4.). Innan renoveringen inleds bör hyresav-

tal med social- och hälsovårdverket ingås. 
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektör) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föravtalet om inlösen av 

462 aktier i Fastighets Ab Ytteresse Affärscenter och beviljar 282 000 euro i tilläggs-

anslag för inköp av aktierna.  

 

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beviljar 518 000 euro i  

tilläggsanslag för att täcka kostnaderna för ombyggnad och renovering inklusive oför-

utsedda kostnader om 60 620 euro.  

 

Innan renoveringen inleds bör hyresavtal med social- och hälsovårdverket ingås. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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 Objekt  
 

Namn: Kontors/affärsfastighet 

Ägare: B.I Klemets 

Näradress: Bärklarsvägen 1 

Postanstalt: 68810 Pedersöre 
   
 

1.1. Allmänna uppgifter 
 
Byggår: 1989 

Renoverat: - 

Beställare: B.I Klemets 

Bedömare: Christian Backman bygg.ing / Ingenjörsbyrå Kronqvist 
Simon Kula milj.ing / Ingenjörsbyrå Kronqvist 
 

Datum: 7.5.2018 – 11.5.2018 

Närvarande: Christian Backman, Simon Kula 
Hyresgäster 

 
 
 

 Använd apparatur och fuktmätningsmetod 
 

2.1. Gann UNI 2 
Ytmätning utförs med en Gann UNI 2, mätaren är av elektronisk typ 
och mäter ca 3-5cm in i konstruktionen utan att man behöver borra 
eller förstöra någon konstruktion. Mätvärdet man får är ett jämförelse-
värde, d.v.s. mätvärdet saknar enhet men tolkningstabell finns nedan. 
 
Betong Trä Förklaring 
 
50-70  30-50 - normala fuktvärden 
70-90  50-70 - något förhöjda fuktvärden 
90-120 70-100 - förhöjda fuktvärden 
120-140 100-120 - mycket förhöjda fuktvärden 
140-160 120-140 - vått 

 
 

2.2. Vaisala HMP40 mätsond 
Mätsonderna mäter betongens relativa fuktighet och temperatur. 
Mätsonderna (nr 7 – 18) kalibreras enligt behov, dock minst en gång 
per år. 
 
Feltolerans för HMP40S vid +20˚C 
±1.7 % RF (0 ... 90 % RF) 
±2.5 % RF (90 ... 100 % RF) 
±0.2 °C T  

 
2.3. Vaisala HMP42 mätsond  

Mätsonden mäter relativ fuktighet och temperatur. Mätsonden 
(HM42/1) kalibreras enligt behov, dock minst en gång per år. 
 
Feltolerans för HM42 vid +0...40˚C 
±1.5 % RF (0 ... 90 % RF) 
±2.5 % RF (90 ... 100 % RF) 
±0.2 °C T 
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 Konditionsbedömningens målsättning och begränsningar 

 
Konditionsbedömningen och dess rapport är ett dokument över objek-
tets kondition samt dess underhållsbehov och prioritetsordning 
 
Konditionsbedömningen är ingen överlåtelsegranskning i samband 
med försäljning. Dokumentation skall inte användas som ett juridiskt 
dokument vid eventuella rättstvister. 
 
Som bedömningsgrund för dokumentet ligger följande normer och di-
rektiv: 
 
- KH 90-00495 Kiinteistön kuntoarvio  
- KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot 
- KH 90-00535 Asuinkiinteistön kuntoarvio 

 
En konditionsbedömning beställdes för att utreda fastighetens nuva-
rande kondition i samband med uppköp av objektet. Konditionsbe-
dömningen omfattar hela byggnaden. 

 
 
 
 

 Konditionsbedömning av fastighet och konditionsklasser 
 
 

Med en konditionsbedömning bedöms byggnadens utrymmen, bygg-
nadsdelarnas, utrustningen/anläggningens samt byggnadens yttre 
områdens kondition. Bedömningen görs i huvudsak genom, ytfuktmät-
ningar, sinnemässiga observationer och genom erfarenhet.  
 
I våtutrymmen eller utrymmen med vattenposter utfördes noggranna 
ytfuktmätningar. Snittmätningar under golvmattan utfördes på utvalda 
ställen. 

 
VVS och el-installationer granskades endast okulärt och schematiskt. 
Mellantakets konstruktioner granskades okulärt. Vattentaket granska-
des från in- och utsidan. 
 
5 kontrollhål öppnades i yttervägg och golv för att få en uppfattning 
om de olika konstruktionsdelarnas kondition och uppbyggnad. 
Kontrollhålet i golvet borrades av B.I Klemets före granskningstillfället. 
Inga materialprov togs ur kontrollhålen. Kontrollhålen återställdes ge-
nom vita täckplåtar som limmades fast över hålen.  
 
Ingen mätning av ventilation utfördes. 
 
Fuktmätningar enligt borrhålsmetoden utfördes i golvbjälklag och i yt-
terväggarna utfördes korttidsmätningar i isoleringsskiktet. Fuktkvoten 
mättes i ytterväggssyllen. 
 
Konditionsklassen beskriver underhållsplanförslagets klassbeteckning 
och nivån på underhållets brådskande. I detta system kan vissa en-
skilda detaljer i byggnadsdelarna skilja sig från den allmänna klassbe-
teckningen. 
 
Den angivna klassen är konditionsbedömarens uppskattning av bygg-
nadsdelens kondition. Med hjälp av konditionsklasserna kan man jäm-
föra de olika byggnadsdelarna. Det finns 5 stycken konditionsklasser. 
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Konditionsklass Beskrivning 
 
Klass 5 Ny  Inga åtgärder de närmaste 10 åren 
 
Klass 4 God  Lätta åtgärder inom 6-10 år 
 
Klass 3 Nöjaktig Lätta åtgärder inom 1-5 år, grundreno-

vering inom 6-10 år 
 

Klass 2 Försvarlig Grundrenovering inom 1-5 eller förny-
ande inom 6-10 år 

 
Klass 1 Svag  Förnyas inom 1-5 år 
 
(T) Bör bedömas av fackman inom områ-

det 
 

 
 Byggnadsteknik 

 

5.1. Yttre områden  Klass 3 

  

Observationer: 
Yttre områden består av gräsmattor och asfalt. Marklutningen upp-
fyller kravet 1:20 på 3 meters sträcka med lutning bort från huset på 
alla sidor förutom framsidan var plattorna delvist lutar fel.  

5.2. Markdränering  Klass - 

  
Observationer: 
- 

5.3. Regnvattenavlopp  Klass 1   

  

Observationer: 
Regnvattenavlopp finns inte. Hängrännorna och stuprören är gamla 
och mycket slitna. 

5.4. Grundläggning och sockel  Klass 3  

  

Observationer: 
Huset är grundlagt på kantförstyvad betongpålplatta, inga direkta 
skador noterades på betongsockeln, men sockelrappningen flagar. 
Sockeln har en klyvning på 70 mm styrox som isolering, inga för-
höjda fuktvärden uppmättes ovanpå sockeln. Ingen patolevy finns 
vid grund.  

5.5. Golvbjälklag och krypgrund  Klass 3 

  

Observationer: 
Golvbjälklaget är en kantförstyvad och markbärande betongplatta 
med underliggande isolering och ångspärr. Golvytorna är belagda 
till största del med golvmatta. Ingen krypgrund finns. Inga sätt-
ningar eller sprickor noterades i golvet. 
 
I kontrollhålet noterades torrt osiktat grus ca #0-4mm 

5.6. Stomme  Klass 4 

  

Observationer: 
Byggnadens stomme är av trä. På limträbalkar och betongpelare på 
utsidan noterades inga hållfasthetsmässiga brister 

5.7. Övre bjälklag  Klass: 3  

 Observationer: 
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Övre bjälklaget består av trä, lösull och bergull. Limträbalkarna är i 
bra skick. Det finns ett fåtal läckagen vid takgenomföringar. Ång-
spärren har inga tejpade skarvar, det finns överlag många hål i 
ångspärren. 

5.8. Mellantaksutrymme  Klass 3  

 

Observationer: 
Vattentakskonstruktionerna är i bra skick. Det finns missfärgningar 
på glesbrädningen. 

5.9. Vattentak  Klass 3 

  

Observationer: 
Vattentaket är av falsad plåt och är ursprungligt. Undertak finns 
inte. Det finns spår av läckage vid reklamskylt och rörgenomfö-
ringar. Takkanten är murken vid ljustaket. 

5.10. Fönster och ytterdörrar  Klass 3 

  

Observationer: 
Fönstren och ytterdörrarna är ursprungliga. Fönsterplåtarnas an-
slutning mot tegelfasaden är bristfällig och otät. Träpanelen mellan 
fönstren är ställvist murken. Tätningen mellan fönsterkarm och te-
gelfasad är sprucken och otät. 

5.11. Fasader Klass 3 

  

Observationer: 
Fasaden består av rödtegel och träpanel ovanför fönster. I ett hörn 
noterades sprickor på fasaden. Tegelfasaden är bra luftad. Träpa-
nelen flagar ställvis färg. Tegelfasaden har luftning i var 3 stötfog 
på nedersta varvet. 

5.12. Skorsten  Klass -   

   
Observationer: 
Ingen skorsten finns. 

5.13. Mellanväggar  Klass 2  

  
Observationer: 
Mellanväggarna är både av tegel och trä.  

5.14. Ytterväggar Klass 2 

 

Observationer: 
Ytterväggarna är träregelväggar med gipsskiva, 175 mm isolering, 
luftspalt och tegelfasad. Den bärnade stommen är 125x45. Det 
finns otätheter mellan fönster och ångspärr. Syllen är torr och an-
sluter mot sockeln på en glasullremsa på en bitumenfilt. 
 
I kontrollhålen noterades inga synliga mikrobskador eller murkna 
konstruktioner. När syllplankan som ligger mot kantförstyvningen 
fuktkvotmättes visade resultatet 10-12 vikt-%, vilket anses som 
torrt. 
 
Syllplankan är monterad mot en bitumenfilt, mellan bitumenfilt och 
syllplanka finns en remsa av glasull, därmed är anslutningen kon-
ventionellt uppbyggd. 
 
Med ytfuktmätaren uppmättes normala fuktvärden under bitumenfil-
ten på betongen. 

5.15. Inre ytor  Klass 2 

  

Observationer: 
Golvytorna är belagda till största del med golvmatta och väggarna 
är både målade och tapetserade. Kakel i badrum har ställvist 



7 
 

 

   
   PB-PL 18 66901 NYKARLEBY – UUSIKAARLEPYY (06) 7810 800 

      info@kronqvist.com 
   www.kronqvist.com 

    
   

spruckit och lossnat. I lägenhetens badrum är ytmaterialet på väg-
gen mikrobangripet. I skogsvårdsföreningens lokal finns spår av 
läckage i innertaket. 

  
 

 
 Husteknik 

 

6.1. Värmekälla  Klass 3  

  
Observationer: 
Värmekällan är direkt-el.  

6.2. Värmeavgivning  Klass 2  

  
Observationer: 
Som värmeavgivning används väggradiatorer.  

6.3. Bruksvattenrör  Klass 2  

  
Observationer: 
Bruksvattenrören är av koppar.  

6.4. Avlopp  Klass 2 

  
Observationer: 
Avloppsrören är av plast. 

6.5. Ventilation  
 
Klass 2 
 

  
Observationer: 
Ventilationen granskades inte. 

6.6. El-system  Klass 3 

  
Observationer: 
Elsystemet är ursprungligt. Huvudcentraler och undercentraler har 
smältproppar. 

 
 

 
 

 Övriga observationer 
 

  
Observationer: 
 
 

  
  
 

 
 

 Konstruktioner och fuktmätning  
 

8.1. Konstruktioner 
Yttervägg  
 

- Målfärg/tapet 
- Gipsskiva 13 mm 
- Plastfilm 0,20...0,25 
- Glasull 125 mm + trästomme 50x125 mm 
- Hård glasull 50 mm 
- Luftspalt 20mm 
- Bränt rödtegel 85 mm 
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Golvbjälklag 
 

- Golvmatta 
- Slipsats 50...80 mm 
- Bärande betong 150 mm 
- Styrox 50 mm 
- Plastfilm 

 
 

 
8.2. Ytfuktmätning (GANN UNI 2) 

 
B.I Klemets lokal: 

  
Utrymme Mätvärde 
 
 Golv  Vägg 
Klubbrum Något förhöjda Normala 
Vindfång Något förhöjda Normala 
Sociala utrymmen Normala Normala 
WC Normala Normala 
Förråd Normala Normala 
Banksal Normala Normala 
Arkiv Något förhöjda Normala 
Kontor 1 Normala Normala 
Kontor 2 Normala Normala 
Kontor 3 Normala Normala 
Vindfång 2 Något förhöjda Normala 
 
Skogsvårdsföreningens lokal: 
  
Utrymme Mätvärde 
 
 Golv  Vägg 
Mötesrum Normala Normala 
WC, dam Normala Normala 
WC, herr Normala Normala 
Personalkök Normala Normala 
Korridor Normala Normala 
Kontor 1 Normala Normala 
Kontor 2 Normala Normala 
Kontor 3 Normala Normala 
Kontor 4 Normala Normala 
Kontor 5 Normala Normala 
Arkiv Normala Normala 
 
 
Alholmens Kraft lokalen: 
  
Utrymme Mätvärde 
 
 Golv  Vägg 
Kontorsutrymme Normala Normala 
WC Något förhöjda Normala 
Badrum Något förhöjda Normala 
Badrum, duschhörn Förhöjda* Normala 
Kök Normala Normala 
Vindfång Normala Normala 
Förråd Normala Normala 
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Lägenheten: 
  
Utrymme Mätvärde 
 
 Golv  Vägg 
Vindfång/hall Något förhöjda Normala 
WC Något förhöjda Normala 
Förråd Något förhöjda Normala 
Skrubb Något förhöjda Normala 
Badrum Något förhöjda Normala 
Kök Något förhöjda Normala 
Sovrum Något förhöjda Normala 
Vardagsrum Något förhöjda Normala 
 
Massörslokalen: 
  
Utrymme Mätvärde 
 
 Golv  Vägg 
Vindfång/väntrum Normala Normala 
Förråd Något förhöjda Normala 
Skrubb Något förhöjda Förhöjda* 
Badrum Normala Normala 
Badrum, duschhörn Förhöjda* Normala 
Kök Något förhöjda Normala 
 
 
Kommentarer till ytfuktmätningen 
De förhöjda fuktvärden som uppmättes beror till största del på utrym-
mets användning samt på det naturliga slitaget.  

 
 
 

 
8.3. Fuktprofiler i betonggolv 

 
Allmänt: 
För att få en uppfattning om betonggolvets fukttekniska egenskaper 
uppgjordes två stycken fuktprofiler. I varje profil ingick borrhålsmätning 
av betongen i olika djup. Fuktprofilerna togs endast i ”torra utrymmen”. 
 
Fuktprofil i B.I Klemets, banksal 
Höga värden i undergrunden och isoleringen, lägre värden upptill i golv-
konstruktionen. Högre fuktvärden längre ned i betongen tyder på hög 
markfukt. 
 
Fuktprofil i B.I Klemets, kontor 
Höga värden i undergrunden och isoleringen, lägre värden upptill i golv-
konstruktionen. Högre fuktvärden längre ned i betongen tyder på hög 
markfukt. 

 
 
Kommentar till fuktprofilerna 
Man kan konstatera att betonggolvets uttorkning sker uppåt mot golv-
konstruktionen. 
 

8.4. Borrhålsmätning (Vaisala HMI41+HMP42) 
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Mät-
punkt 

Utrymme Konstruktion Mätvärde 

RH-1 BI-Klemets, Klubbrum Yttervägg/isol. 52,3 % 10,3 °C 5,02 g/m3 

RH-2 Skogsvårdsförening, Kök Yttervägg/isol. 51,8 % 12,4 °C 5,67 g/m3 

RH-3 Ahlholmens Kraft, Förråd Yttervägg/isol. 53,7 % 12,7 °C 6,00 g/m3 

RH-4 Massör, Väntrum Yttervägg/isol. 51,9 % 14,8 °C 6,59 g/m3 

RH-5 Massör, Väntrum Yttervägg/isol. 53,4 % 15,6 °C 7,11 g/m3 

RH-6 Ahlholmens Kraft, Kontorsutrymme Yttervägg/isol. 42,0 % 9,9 °C 3,93 g/m3 

RH-7 Skogsvårdsförening, Korridor Yttervägg/isol. 36,6 % 10,5 °C 3,56 g/m3 

RH-8 BI-Klemets, Kontor Yttervägg/isol. 41,7 % 9,4 °C 3,78 g/m3 

RH-9 BI-Klemets, Banksal Yttervägg/isol. 38,3 % 10,3 °C 3,69 g/m3 

RH-10 BI-Klemets, Klubbrum Yttervägg/isol. 41,8 % 9,0 °C 3,70 g/m3 

 
Enligt YO-28 ligger gränsvärdet för när det finns risk för mikrobiell 
tillväxt vid 75% rh och 20ºC. 
 
Kommentar till borrhålsmätningen 
 
Inga avvikande värden uppmättes. 
 
 

 
8.5. Snittmätning (Vaisala HMI41+HMP42) 

 
Mät-
punkt 

Utrymme Mätvärde 

SM-1 BI-Klemets, Klubbrum 82,0 % 16,2 °C 11,36 g/m3 

SM-2 Skogsvårdsförening, Kök 73,4 % 16,7 °C 10,45 g/m3 

SM-3 Ahlholmens Kraft, Förråd 76,1 % 20,7 °C 13,79 g/m3 

SM-4 Massör, Väntrum 68,1 % 18,4 °C 10,72 g/m3 

SM-5 Massör, Väntrum 76,9 % 21,1 °C 14,23 g/m3 

SM-6 Ahlholmens Kraft, Kontorsutrymme 74,3 % 19,8 °C 12,74 g/m3 

SM-7 Skogsvårdsförening, Korridor 77,9 % 21,1 °C 14,40 g/m3 

SM-8 BI-Klemets, Kontor 82,2 % 19,8 °C 14,05 g/m3 

 
Enligt YO-28 ligger gränsvärdet för när det finns risk för mikrobiell 
tillväxt vid 75% rh och 20ºC. 
 
Kommentar till borrhålsmätningen 
 
Snittmätningarna bekräftar de förhöjda fuktvärdena uppmätta med yt-
fuktmätaren. 
 
 
 

8.6. Fuktkvotsmätning 
 

Mätpunkt Utrymme Konstruktion Mätvärde 

FK-1 BI-Klemets, Klubbrum Ytterväggssyll, undersida 11,9 fuktkvot-% 

FK-1 BI-Klemets, Klubbrum Ytterväggssyll, övre sida 9,4 fuktkvot-% 

FK-2 BI-Klemets, Kontor Ytterväggssyll, undersida 9,3 fuktkvot-% 

FK-2 BI-Klemets, Kontor Ytterväggssyll, övre sida 6,8 fuktkvot-% 

FK-3 Massör, Vindfång Ytterväggssyll, undersida 10,0 fuktkvot-% 

FK-3 Massör, Vindfång Ytterväggssyll, övre sida 8,9 fuktkvot-% 
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Kommentar till fuktkvotsmätning 
 
Inga avvikande värden uppmättes. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Konklusion av konditionsbedömningen 
 

Inga graverande byggnadstekniska brister noterades i fastigheten. 
Fastigheten går att renovera. En planeringsprocess som går på dju-
pet bör initieras. Före man går in för denna process bör man kart-
lägga dagens och kommande utrymmesbehov, är rumsindelningen 
ändamålsenlig, belysning, inredning, utrustning, etc. Hur ser verk-
samheten ut om 5-10 år? Är VVS och el-installationer ändamålsen-
liga.  
 
Inga synliga mikrobskador eller murkna konstruktioner noterades i 
ytterväggarnas kontrollhål.  
 
Angående ytterväggarna så är de otäta. Ångspärren är inte tejpad 
runt fönster- eller dörrkarmar. Trots detta noterades inga omfat-
tande kondensproblem eller missfärgningar. Ytterväggarnas tegel-
fasad är i gott skick. 
 
Vattentak och mellantak är i nöjaktigt skick. Största läckagen och 
brister finns vid reklamskyltar och takgenomföringar. På tätbräd-
ningen finns ställvis missfärgningar av kondens. I glasullen finns 
ställvis spår av läckage. Innertakets ångspärr är bristfällig.  
 
VVS-systemet och el-systemet har inte granskats. 
 
Byggnadstekniskt gäller det att få bukt med betongplattans något 
förhöjda fuktvärden. En annan sak är tätheten överlag. 
 
Stor vikt skall fästas vid ventilationen. Den bör förnyas, planeras 
och dimensioneras.   
 
 
 

9.1. Sammanställning av inomhusklimat-tekniska aspekter för saneringsplanering 
 

Dessa aspekter bör tas i beaktande vid den planeringen av fastig-
hetens sanering: 
 

- Om man går in för en inkapslingsmetod bör även ytterväggar-
nas ångspärr förnyas och tejpas. Man bör ta i beaktande att 
vid en renovering skall alla delar i konstruktionen hålla minst 
50 år till  

- Innertakets ångspärr bör förnyas i sin helhet 
- Vid anslutning mellan yttervägg och golv bör man ta hänsyn 

till tätheten och planera in rätt typ av lösningar 
- De något förhöjda fuktvärdena samt eventuella emissioner i 

golvet bör tas om hand med hjälp av inkapslingsmetod 
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- Efter genomförd inkapsling och före återskivning bör ett tät-
hetstest utföras för att garantera tätheten. Här skall användas 
en erfaren täthetsmätningsentreprenör. 

- Stor noggrannhet bör vidtas vid genomföringar i ångspärren 
- Vid eventuell tilläggsisolering av ytterväggar kan man förnya 

ångspärren 
- Det övre bjälklaget kan tilläggsisoleras, utrymme finns 
- Rörgenomföringar i golvbjälklag tätas med gastät massa  
- Synliga spår av läckagen saneras bort 
- Man bör satsa på ventilationen och installera nya aggregat 

som förser byggnaden med erforderlig tilluft 
 
 
 
 
Nykarleby 14.5.2018      
    ____________________ 

Christian Backman 
Byggnadsingenjör 

 
 
 
 
Bilagor: indexritningar, fuktprofiler och bilder från granskningen  
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Bilaga 1: Rumsindelning, Lokalerna 
 
   

= B.I Klemets 

= Skogsvårdsförening 

= Ahlholmens Kraft 

= Lägenheten 

= Massör 
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Bilaga 2: Indexkarta, fuktmätning & håltagning, B.I Klemets lokal 
 
 
   

Område på vilket det uppmättes 
något förhöjda fuktvärden 

Väggkonstruktion på vilken det upp-
mättes något förhöjda fuktvärden 

RH 
Borrhålsmätning, relativ  
fuktighet 

RH-1 

RH-2 

FP-1 

FP Fuktprofil 

Spår av läckage 

RH-10 

FP-2 

RH-9 

HT-2 

HT-3 

SM Snittmätning under golvmatta 

HT Håltagning i konstruktion 

SM-2 
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Bilaga 3: Indexkarta, fuktmätning, Skogsvårdsföreningens lokal 
 
 
 
 
 
  

Område på vilket det uppmättes 
något förhöjda fuktvärden 

 

RH 
Borrhålsmätning, relativ  
fuktighet 

Spår av läckage 

RH-2 

RH-7 

SM-3 

SM Snittmätning under golvmatta 

SM-4 
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Bilaga 4: Indexkarta, fuktmätning & håltagning, Ahlholmens Kraft lokalen 
 
 
 
 

Område på vilket det uppmättes 
något förhöjda fuktvärden 

Spår av läckage 

RH-3 

RH-13 

RH 
Borrhålsmätning, relativ  
fuktighet 

HT-1 

SM-6 

SM-5 

SM Snittmätning under golvmatta 
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Bilaga 5: Indexkarta, fuktmätning & håltagning, lägenheten & massörslokalen 
 
 
 
 
  

HT-4 

Område på vilket det uppmättes 
något förhöjda fuktvärden 

Spår av läckage 

RH 
Borrhålsmätning, relativ  
fuktighet 

SM Snittmätning under golvmatta 

RH-4 

RH-5 

SM-7 

SM-8 

Väggkonstruktion på vilken det 
uppmättes något förhöjda fukt-
värden 
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Bilaga 6: Fuktprofiler från betonggolv (FP1-FP3) 
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Bilaga 7: Bilder från granskningen 
 
 

 
Bild 1: Mikrobangripen badrumsvägg i lägenheten 

 

 
Bild 2: Kondensvatten på bruksvattenröret i lägenhetens badrum 
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Bild 3: Spår av läckage på innertaket i Skogsvårdsföreningens lokal 

 

 
Bild 4: Hängränna 

 



21 
 

 

   
   PB-PL 18 66901 NYKARLEBY – UUSIKAARLEPYY (06) 7810 800 

      info@kronqvist.com 
   www.kronqvist.com 

    
   

 
Bild 5: Rörgenomföring på vattentak 

 

 
Bild 6: Genomföring vid reklamskylt 
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Bild 7: Hål i vattentaksplåten 

 

 
Bild 8: Otejpad ångspärrsskarv 
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Bild 9: Missfärgningar på glesbrädningen 

 

 
Bild 10: Spricka i tegelfasaden 
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Bild 11: Otäthet mellan fönsterkarm och yttervägg/fasad 

 
 

 
Bild 12: Murken träpanel mellan fönster 
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Bild 13: Bristfällig täthet vid fönsterplåts anslutning mot smyg 

 

 
Bild 14: Bristfällig lutning på fönsterplåt 
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Bild 15: Söndrigt stuprör och skadad sockel 

 

 
Bild 16: Lossnad rappning från sockel 
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Bild 17: Skadad gräsmatta pga saknad av regnvattenavlopp 

 

 
Bild 18: Murken takkant 
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Bild 19: Håltagning i golvbjälklag 

 

 
Bild 20: Golvbjälklagets uppbyggnad 
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Bild 21: Håltagning i yttervägg 

 
 

 
Bild 22: Håltagning i yttervägg, 146 Kafferum 
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Bild 23: Håltagning i yttervägg, syllen 

 

 
Bild 24: Håltagning i yttervägg, fuktmätning på sockel 
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Bild 25: Fuktkvotmätning i ytterväggssyll 

 

 
Bild 26: Fuktmätning i ytterväggens isoleringsskikt 
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Bild 27: Snittmätning under golvmattan 

 

 
Bild 28: Borrhålsmätning för fuktprofil i betonggolv 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 529/2017 

 

§ 109 Svar på motion gällande farligt vägavsnitt längs nya Bennäsvägen 

 

Stephan Ekman, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 no-

vember 2017 in en motion där man uppmanar kommunen att snarast utreda och åt-

gärda vägavsnittet på Remso så att det blir tryggare för barn och motionärer att korsa. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till tekniska nämnden för behandling. 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 262/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

Stephan Ekman m.fl. har lämnat in en motion där man uppmanar kommunen att  

snarast utreda och åtgärda vägavsnittet på Remso i Lövö så att det blir tryggare för 

skolbarn och fotgängare att korsa landsväg 741.  

 

Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden den 22 november 2017 

och trafiksäkerhetgruppen som har som uppgift att bereda trafiksäkerhetsärenden för 

nämnden har behandlat motionen vid sitt möte den 30 januari 2018.  

 

Eftersom det är fråga om landsväg har kommunen inga möjligheter att besluta eller 

verkställa åtgärder längs vägen varför trafiksäkerhetskommittén föreslog att skrivelsen 

sänds vidare till NTM-centralen.  

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Föreslår att tekniska nämnden beslutar skicka en skrivelse till NTM-centralen där de 

uppmanas se över vilka trafiksäkerhetsåtgärder som vore lämpliga för att öka trafiksä-

kerheten på vägavsnittet. 

 

Motionen anses härmed vara besvarad. 

 

 

TN Tekniska nämndens beslut: 

§ 25 

Beslöts enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen.  

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ovanstående utgör svar på  

motionen. Tekniska nämnden ges i uppgift att följa upp NTM-centralens behandling 

av skrivelsen och informera kommunstyrelsen. Motionen föreslås härmed vara slutbe-

handlad. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 109 

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

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 340/2017 

 

§ 110 Svar på motion om möjlighet till språkbadsskola i Pedersöre 

 

Senja Wiklund, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 

2017 in en motion där man yrkar på att kommunen gör en utredning om möjlighet till 

språkbadsskola i Pedersöre. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till nämnden för utbildning och små-

barnspedagogik för behandling. 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 148/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

__________ 

 

 

Styrgruppen för serviceutredningen för dagvård och skola beslöt i samband med att ut-

redningsarbetet planerades att också inkludera en utredning om språkbadsskola i  

Pedersöre. Utredaren Leif Jakobsson har förtjänstfull utrett vad språkbadsskola är för 

något ur lagstiftarens synvinkel men också identifierat väsentliga frågor som man be-

höver ställa och diskutera då det gäller utmaningar och konsekvenser för kommunen. 

(Utredningen; kapitel 7 i service- och skolnätsutredningen bifogas) 

 

Utbildningsdirektören har diskutera ärendet med skolornas rektorer och med arbets-

gruppen för finskaundervisningen. Helt klart är att det finns utmaningar gällande infö-

randet språkbad i Pedersöre. I princip borde en skola, innefattande förskola, i så fall 

göras om till språkbadsskola i kommunen. Avstånden och dagens skolnät innebär ut-

maningar för kommunen, dvs tillgängligheten för alla elever blir en utmaning. Ut-

gångspunkten för att stärka kunskaperna i det andra inhemska språket bör vara att det 

kommer alla elever till del i kommunen. 

 

Grundproblematiken är att många barn och unga i vardagen inte möter det andra in-

hemska språket förutom i skolan. Undantag finns naturligtvis och inom skolväsendet 

kan vi lyfta fram bl.a. den sk ”Edsevö-modellen.” Edsevö skola och Edsevön koulu 

byggdes 1982 och skolorna fungerar under samma tak. Samarbetet mellan skolorna 

har kontinuerligt utvecklats av lärarna i skolan i nära samarbete med vårdnadshavarna. 

Tillsammans har skolorna skapat den så kallade "Edsevö modellen", Edsevön malli". 

Den går ut på att elever från båda språkgrupperna är tillsammans i alla praktiska äm-

nen. Alla aktiviteter och evenemang utanför klassen är tvåspråkiga. Eleverna från båda 

språkgrupperna äter och har rast samtidigt. Edsevö och Edsevön koulu ser möjlig-

heterna med de språkliga och kulturella olikheterna men betonar i första hand den 

egna kulturella identiteten. Det egna språket värdesätts men det är naturligt att det 

finska och svenska språket används parallellt. Det bör samtidigt påpekas att denna 

modell inte är språkbad.  
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Under åren har skolorna och förskolorna även arbetet med sk. ”Språkdusch”, som 

kortfattat gått ut på att det funnits finskspråkig personal i personalen som enbart talat 

finska med barnen och eleverna. Denna verksamhet har inte varit ett kontinuerligt in-

slag alla år utan verksamheten har för det mesta fungerat på projektbasis. Nu eftersträ-

vas mera långsiktiga lösningar och kommunen har erhållit extra statsunderstöd för ti-

digareläggning av språkundervisning. Projektet heter ”Pedesi-språkstig”. Projektet 

handlar om att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom småbarns-

pedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Special-

understödet hör till statens spetsprojekt som rör försök med att tidigarelägga och öka 

språkstudierna. 

 

Erfarenheterna och kunskapen som erhållits i projekten utnyttjas för att utveckla  

särskilt tidigarelagda språkstudier. Målet är att ta fram regionala modeller, verksam-

hetssätt och nya strukturer för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisning-

en. 

 

Det pedagogiska målet i projektet är att ta vara på våra egna närmiljöer i kommunen 

och göra ett material som är förankrad i vardagen, i närmiljön på detta sätt gör vi inlär-

ningssituationerna mera verklighetsbaserade. Projektetet har hittills främst inriktats på 

småbarspedagogiken, förskolan och åk 1-2. Planer finns att söka tilläggsanslag så att 

verksamheten kan utvidgas till högre klasser  

 

En långsiktig strategi behövs för skolorna där alla elever i större utsträckning än nu får 

möjlighet att praktiskt använda finska under trevliga och motiverande former. Finska 

arbetsgruppen föreslår nu också ett försök med aktivitetsdagar på finska för elever på 

åk 3-5. Utbildningsdirektören har gett klartecken att pröva ut en modell där eleverna 

och lärarna från tre skolor under våren prövar ut ett koncept där eleverna under olika 

aktivitetsdagar (utanför skolan) möter finskspråkiga handledare/pedagoger som ger 

olika uppgifter och utmaningar åt eleverna. All kommunikation sker på finska. Samar-

betet sker med naturskolan vid Villa Elba i Karleby och den första aktivitetsdagen 

skulle preliminärt äga rum vid Lappfors skidcenter i mars. Eleverna skall före aktivi-

tetsdagen tillsammans med lärarna förbereda sig på finskalektionerna för att man ska 

kunna ta del av aktiviteterna på bästa sätt. Preliminärt planeras nu för ett fyra dagars 

program för eleverna från pilotskolorna. Två dagar nu på våren och två på hösten. Ne-

dan framgår hur den första dagens program med förberedelser skulle se ut för elever-

na:  

 
Toimintapäivä Lappforsin hiihtokeskuksen maastossa, pilottiryhmä 

Ohjaus selkokielellä, tavoitteena saada oppilaat innostumaan suomen kielestä toiminnallisin menetel-

min. Päämääränä on se, että oppilaille tulee myönteinen elämys suomen kielen käytöstä, että heillä on 

sopivan haasteellista ja toiminnallista ohjelmaa, jonka aikana suomen kielen käyttö tulee luontevasti ja 

se on mielekästä. Ohjelmaan liittyen toimitamme ennakkomateriaalia opettajille, niin että heillä on 

mahdollista etukäteen työstää aineistoa (esim. sanastoa) oppilaiden kanssa, sekä suunnitella miten op-

pilaat dokumentoivat toimintapäivää. Toimintarasteilla on sopivan haastavia yhteistyötehtäviä sekä 

luontoon- ja erätaitoihin liittyviä hauskoja rasteja. Osa on myös leikkisiä tapoja kokeilla toista kieltä 

(alfapet-rasti). 3 rastia on luontokoulun ohjaajien miehittämiä, lisäksi tarvitaan 4 muuta aikuista (opet-

tajaa) rasteille. Seikkailu on leikkimielinen kisa. Onnistunut suoritus toimintapäivänä tarkoittaa toimi-

mista hyvässä yhteistyössä, luovaa toimintaa (esim. hienosti keksitty tuuletus) sekä hyvää yritystä käyt-

tää suomen kieltä.  
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

Seikkailupäivä (”Selviytyjät”) 

n. klo 9 Aloitus alkupiirissä, tuloinfo 

 Jako ryhmiin (7 ryhmää), ryhmät keksivät nimet (ja mahd. tuuletuksen) 

klo 9.15 Ryhmät kiertävät toimintarasteja, 7 rastia x n. 20 min. 

klo 11.30 Lounastauko, tuomaristo kokoontuu 

klo 12.15 Ohjelma jatkuu 

 Voittajajoukkueen julistaminen (palkintoseremonia) 

 36-peli 

klo 13.15 Lopetus ja palaute 

klo 13.30 Päivä päättyy 

 

Toimintarastit: 

Teltan pystytys         (luontokoulun miehittämä) 

Trangian kasaaminen (ja onginta)     (luontokoulun miehittämä) 

Alfapet-rasti 

Jälkien maalaaminen lumeen 

Tulen teko  (luontokoulun miehittämä) 

Robottiohjelmointi 

Julkkisdomino  

 

 

Finskaarbetsgruppen följer upp och dokumenterar erfarenheterna från försöket. Av-

rapportering av försökets första del våren 2018 ges till nämnden för utbildning- och 

småbarnspedagogik i maj.  

 

 

Utbildningsdirektörens förslag: 

 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik föreslår att möjligheterna för alla 

elever att praktiskt använda det andra inhemska språket nu utvecklas via bl.a. ovan-

stående försök. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda alla elever större möjligheter 

att praktiskt använda finska. 

 

Kommunen söker statsunderstöd under våren för att utvidga projektet ”Pedesi-

språkstig”. 

 

Föreslås att språkbad inte införs i Pedersöre utan Nämnden kommer att satsa på att 

alla elever likvärdigt ges möjlighet att, i större utsträckningen än tidigare, använda 

finska i praktiken. Föreslagna åtgärder tas i beaktande i budgeten. 

 

USN Nämnden för utbildning och småbarnspedagogiks beslut 

§ 10 

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget. 

  

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt nämnden för utbildning och 

småbarnspedagogiks förslag, att möjligheterna för alla elever att praktiskt använda det 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

andra inhemska språket nu utvecklas via bl.a. ovanstående försök. Målsättningen är att 

kunna erbjuda alla elever större möjligheter att praktiskt använda finska. Kommunen 

söker statsunderstöd under våren för att utvidga projektet ”Pedesi-språkstig”. 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att språkbad inte införs i  

Pedersöre, utan nämnden för utbildning och småbarnspedagogik ges i uppgift att ar-

beta för att alla elever likvärdigt ges möjlighet, att i större utsträckningen än tidigare 

använda finska i praktiken. Vid behov diskuteras resursbehov också i samband med 

budgetberedningen.  

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att motionen härmed är besvarad. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 110 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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1. Förord

Ledamot David Petterson, m.fl., l¿imnade in en motion i november 2016 till
kommunfrrlhnäktige. Motionen efterlyser en oberoende skolnätsuüedning som också

omfattar daghemmen och förskolorna. Tidigare under 2}rc hade dagvards- och

utbildningsnåimnden skrivit in sin målsättning för budgetaret2Dl7 "utarbetande av sfategi
för servicenätet gällande dagvård, forskola och skola. I juni 2017 inlämnade ledamot Senja

V/iklund en motion om att Pedersöre uteder möjligheterna till en sprakbadsskola.

Kommunen utsåg en cn styrgrupp bestående av Christian Dahlin, Tarja Håli, Catarina

Herrmans och Rolf Sundqvist och undertecknad. Gruppen sænlades första gangen 17 .8.2017

för att dra upp riktlinjema for ubetet. Christian Dahlin valdes till ordformde och Rolf
Sundqvist till sekreterare. Gruppen ansåg att det åir motiverat att ovanstående två motioner

och målsitttningen i budgettexten behmdlas i samma uçedning men med olika perspektiv.

I utredningsarbçtet ingick möten med ledande tjtinstemän i de olika serviceområden och

rektorn for Sursik skola för att via en dialog höra personalen angående utredningen. Ett
infonnationstillfiilte hölls 12.9.2017 för daghemsforeståndare, förskollåirare och rektorer i åk

1-6. Dårtill har det ingått möte,n med ledande tjåinstemän ooh e-postkorrespondens och ffra
möten med styrgruppen samt en presentation för dagvards- och utbildningsnämnden.

Följande principer framkom på mötet. Gellande skolnätsutredningen, som omfattar Ëiven

daghem och forskolor, är det fråga om fokusering på lang sikt, tidsperspektivet är 5-15 år

framåt och mera relevant åin ftrdiga svar åir att ställa de rëltta frågorna. Mera fokus på hur
olika scenarier i samh¿illet påverkar kommunen och vilken beredskap har man i kommunen

för att tackla olika tender och fOr¿indringar som påverkar kommunens servicenivå.

Styrguppen ansåg också att utredningen inte skulle innehålla så mycket beslcrivning av

dagsläget utan mera visioner, förutom delen om språkbadet. Den ska belysa språkbadets

struktur och även innehålla en eventuell modell för kommunen och vilka konsekvensema är

för skolnätet i sin helhet.

Tekniska verket har bistått med information om fastigheterna och deras renoveringsbehov.

Beträffande investeringama efterþses politikerna mera långsiktighet och fáne
överraskningar i fraga om kostnader och tidt¿beller.

Gällande strategisk personalpolitik efterlyses en djupare analys av arbetsbeskrivningama
gållande ledande personer, t.ex dâgûemsföreståndare och rektorer. Är arbetsbes*rivningarna

uppdaterade så att de motsvarar dagens l<rav? Kan en omfordelning av arbetsuppgifterna

göras så att tid och energi råcker till de vili:tigaste uppgifterna för den ledande personalen?

Ledarutbildningen kommer att vara ett nyckelord i framtiden nlir flexibilitet och "udda''
losningar Èir vardag i kommunen.

Utredningsarbetet påverkar inte budgetarbetet för år 2018 utan ufredningen är mera ett

diskussionsnlàgg för framtida beslutsfattande. Rapportens uppgift åir inte, enligt beställanen,

att utföra ekonomiska beråikningar på olika alternativ i utedningen utan det åir en senare

fråga som kan bli aktuellt om något altemativ är mgeläget att vidareutveckla. Kommunen

har, via sitt bokslut, specifika kostnader på dagbem, förskola och skola, både på enhetsnivå

och på individnivå
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I uhedningen ingick som ett element att ha e,n diskussion med ledarna för ett serviceområde.

Till mötet kallades rekforn, daghemsförståndaren och ledaren for förskolan i området. Möten
varade ca 1,5 -2 timmar och tillfället uppskattades av deltagarna. Det blev fyra möten och ett

möte även med rektom for Sursik skola.

Som diskussionsunderlag fungerade följande frågor, förutom de områdesspecifika frågor
som dök upp. I utredningen finns ett kort referat från möten.

l. Samarbete daghem, förskola och skola.
2. Förskolans placering
3. Ledningsmodeller och arbetsbeskrivningar
4. Kanslifunktionema i daghem, förskola och skola
5. Efterrniddagsverksamhetens organisering.
6. Öwiga frågor

Under sotnmaren 2017 utkom cn rapport, Kouluverkko muuttuu, entii
kouluverkkosuunnittelu, pä fcirlaget KAKS Kunnallisalan kehittämissåiåitiö, 123 sidor,
rapport nr 105. Den belyser hur debatten kring skolnÍitet eller servicenåitet har pågått i
Finlands kommuner under de senaste åren. Man kan från den urskilja nhgrafrender, bl.a. att
en väl fOrberedd beredning av ärendet och att involverade parter har möjlighet att påverka

beslutsprocessen i tid upplevs viktiga. Därtill po¿ingteras olika sått fôr involverade parter att

delta i debatten, bland annat sociala medier och att beredningen av ärendet fir fransparent.

Man talar hellre om servicenätet där skolnätet kan ingå i stället för enbmt skolnätsufedning.
även behandlas områdesutveckling dvs. man utreder ett område och hela servicen inom

området.

Med h¿invisning till ovanstående är Pedersöre kommun pä riltt spår med "utarbetande av

strategi för servicenåtet för dagvård, förskola och skola" och serviceområden.

De vanligaste orsakerna till behovet av en utredning lir oftast kommunens ekonomi,
skolfastigheternas tillstand, behovet av en <iversikt av fastigheterna, elevprognoserna ooh
pedagogiska orsaker.

Kommunallagen 41012015 $ 22 ger möjlighet für kommunen att ge kommuninvanama
möjlighet att påverka olika kommunala processer. Det åir motiverat att anvåinda sig av dessa

möjligheter för att ku¡na åst¿dkomma b¿xta möjliga resultat.

Kommunallagen 410/2015 S 22

225
Möjlígheter att delta och påverka

Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att detta i och påverka
kommunens verksamhet. Fullmäktíge ska sörja för mångsídiga och effektiva möjligheter att
delta.

4

Deltagande och påverkan kan främjas isynnerhet genom att



1) diskussionsmöten och invånare ordnas,

2) invånarnas åsikter reds ut innan beslut fattas,

3) företrädare för dem som utnyttjar tjänsterna väljs in i kommunens organ,

4) möjligheter att delta i ekonomiplaneríngen ordnas,

5) tjåinsterna planeras och utvecklas tíllsammans med dem som utnyttjar tjänstema,

6) ínvånare, organisationer och andn sammanslutningar stöds när de tar egna ínitíativ till
att planera och bereda ärenden.

Undertecknad tackar fôr förfoendet att få utföra denna ufredning samt tjåinstemjinnen och
förfroendevalda för informationen jag fått för utredningen och for gott samarbete.

7.|t.2017

Grindvåigen l1

67800 Karleby
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2. Kommunens serviceområden

Kommunen har i sin süategiska generalplm 2030 delat in kommunen i fyra olika
serviceområden. Dessa områden utgör en grund även i denna utredning. Några enheter finns
utanför ett serviceområde, dessa behandlas även. I utredningen finns även scenarier som

bygger på samarbete mellan områden4 det finns inte vattentäta skott mellan

serviceområden. I ufiedningen fokuseras på framtiden, hur sköta servicen. Hur kan man med

ev. minskade resurser sköta servicen. Tidsperspektivet är ca 5-15 ar framåt.

I rapporten behandlas varje servioeområde skilt med fokus på dagbem, fÖrskola och skola

och de utnaningar som serviceområdet har. Sedan behandlas altnänna, fOr hela kommunen
gemensamma uhaningar, som inte ar områdesspecifika.

Jag har anvitnt mig av Fonectas rutþlanering nåir avstånden mellan skolorna har mätts, dvs.

de adressuppgifter som är på kommunens hemsida. Elevemas bosåitlning kring skolorna

varierar men om man antar att skolan är i mitten av ett upptagningsområde är resultatet för
de flesta elever lika. Jag har inte beaktat hur skols(iutsama går annat w att skjutsarna

fungerm alttid till Sursik skola med ãl< 7-9 eftersom den ska betjäna hela kommunen.

Avstanden är mera som infonnation, viktigare û att att måita tiden för skolresan om man i
ett senare vill göra en mera djupgående analys. I denna utredningen är dett¿ inte prioriterat.

Enligf den strategiska generalplanen 2030 åir kommunen indelad i fina serviceområden.

Anøþs au frantidshilden fir koøn unens seruiceomr,åfu n

Detfiønsþra serviceoønåd¿n inom þ.onnanen, De lsør något olika karaktär ocb kan dàrfh ukså. erbþda

olika senticefomer till inaånarna Fiir att d¿ssa omr'åd¿n skall kanna e@ada oþtinalt brista seruice till
konmanina,ûnana bär konmanen ned.aetet arbeøtþV att sleapa gynnsaîzrttø afaecklingvziiligþeten

Seniceutbudet riktasjänlikt till alla inuånaw, Inu,ånarc bosattø inon ett serviæorznåd¿ har natur/igt kortarc

austånd till oliþ¿

Gränsernafir seniceorzråd¿na àr inte absolltø ocb kan ändra i d¿n takt swz bosättning och aerksamlteter

Ags ut

Källa: Strategisk generalplan 2030
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2.1 VÃSTRA SERVICEOMRÅDET

skola

db

o

skolandby skola
SurtdbydlrI

by skola
cfü!

I området finns frra skolor med åk 1-6 och Sursik skola med åk 1-9. Därtill ligger Sundby
skola geografiskt nära. Antalet daghem ¿ir ûnq förskolor två-tre och
efterrniddagsverksamheten på fura st¿llen. Sundby skola ligger inte i området men

behandlas i detta kapitel. Antalet elever i åk 1-6 âr 321vi1ket är 30,6 Yo av alla elever i åk
t-6.

Bennils:
Forsþ:
Kyrkoby:
Östensö:

2017-201ß
ó5
52

rs9
45
32l elever

Skolor:
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Daghem
Dressinen
Avdelning Trollebo
Hoppetossan
Sandskutan

Förskola:
Kyrkekan
Östensö tillfällig läsåret 2017 -2018
Dressinen

Eftis:
Forsþ
Östensö
Kyrkoby
Dressinen

Elevprognosen för âren 2017-2024 vtsar stabilitet. Bennäs ligger mellan 6l-66 elever,
Forsby visar en minskning till 40 elever, Kyrkoby visar en ökning till 187 elever medan

Östensö visar en marginell minskning till 40 elever. Nåirmare prognoser i elevst¿tistiken

þilaga).

Bennås skola är i behov av renovering eller nybygge om man vill fortsätta att använda den.

Budgeûnedel finns för planering fuen 2017 och 2018 50 000 € per ar. Nåirheten till Ostensö

skola, 3,3 kn väcker tanken på en sammanslagring av dess två enheter, áven Edsevö
skolaÆdsevön koulu ligger på rimlig avstånd. Edsevö skolan har 410 000 € reserverat för
renovering är 2019. Kyrkoby skola planeras att byggas till under 2019 och 2020 för 2,4
miljoner €. Forsby skola ligger på ca 6,5 km avstånd.

Berurås skola
Edsevö skola
Östensö skola
Forsþ skola

Avstånd i lcn till
2,0
5,4 Sursik skola
1,4
6,5

Sursik skola ligger centralt med tanke på dessa skolor med fìirdig struktur gåillande

skols(iutsar, bespisning, g¡mnastik- och slöjdsal mm. En placering av en ny skola i Sursik
skola eller omedelbar n{irhet är en t¡inkbar och realistisk lösning. Skolan skulle ha ett
elevantal pä ca 140 elever. Om man inkluderar Forsby skolan i den '\yd' skolan är
elevantalet ca 180 elever. Om Edsevön koulu inHuderas i skolan blir elevantalet ca 200 utan
Forsby skola.

Edsevön koulu kan fortsätta som tidigare och utvecklas eller inkluderas i den'hya" skolan.
Se mera i kapitel 2.3.

fu ZO1S fanns det 600 skolor med ak l-9 i samma skolfastighet i Finland. Erfarenheterna av
dessa är goda och flera nya skolor som plmeras i tillväxtcenüa bygger på samma koncept.
.Även daghem, forskola kan ingå i samma komplex.

l0



Sundby skola hor inte till något område enligf sfiategiplanen. Skola har ca l0 km både till
Kyrkoby skola och Sursik skola. Elevantalet är mellan 20-25 de följande åren. Vid en

eventuell stängning av skola kunde Kyrkoby skola vara ett altemativ med tanke på

sþiutsarna. Inget forslag i det håir skedet gällande skolan.

Daghemmet Dressinen daghem och forskola har inte alltid haft utrymme fÖr alla barn, vilket
medfört att förskolebamen har anvisats ånnan enhet. Östensö saknar dagbem och har
fÕrskola ti[fálligt i år mçn endast ett barn i eftis medan Edsevö saknar förskola och eftis
har få deltagare.

Västa området är betjänt av ett område med förskola och skola fOr ak l-6.Ettstörre område

är inte så sfubart för fluktuationer i ant¿l barn som behöver dagvfud, förskola och morgon-
och eftermiddagsverksamheten. Dressinen skulle bli kvar som daghem medan förskolan
inkluderas i den'hya" skolan.

Kommentarerfràn mötet 4.10.2017 med ledarnaför området.

Samarbetet mellan þrskoløn och skolan sker i alla enheter men tir ltittare att ordna ddr

farskolan dr lokaliserad i skolan eller omedelbar närhet. Forsby har ingen fÒrskola och

Edsevös fi)rskola är placerad i Òstensö. Ett försök med att låta skolans specialltirare dven

ansvara Íbr specialundemimingen i försteotan fick understöd, anvðnds dels redøn i Ôstensö

skola.
GAllande kønslifunktionerndmndes bristande synlcronisering mellan dataprogrammen inom

døgvården. Ett altemativ till kanslrh¡alp, som även slaile uppsknttas, dr att man ser över
ledarnas arbetstid ochfår mera tidftr ledandet av personalen. Ledarna hade

vikariearrangemangen, stipendietirenden mm. som litmpliga uppgifrer.for en lcanslist.

Mötet diskuterade hur en fungerande enhet slca se ut. Daghem, förskola och skola och

möjlighet till morgon- och efiermiddagsvùrd tir optimalt utgângsltige.

Situationen för Bennds sknla dr olut och ett politiskt beslut bör fanas om åtgtlrder samt
bOrja ev. planera ett nybygge. Placeringen av slcolan vitclcte dislassion, dven Östensös

fortsatta existens.

Kommentarerfrûn mötet /,910.2017 med reldor Martin Ahlskog, Sursik skola.

Skolan har goda yttre fhrøsatningar att fungera, fastigheten ttr i gott skick med undantag
av C-delen som behöver renoveras bl.a. nytt golv. Kring skalanfinns olika anläggningarþr
idrott och friffisliv. Skolans elevantal kommer att fluWuerø nellan ca 490 innevarønde

ldsör till ca 450 läsåret 2029-30 med en topp kisàret 202j-2024 pð 555 elever. Dessa

fluktuationer tir hanterbara visavi personalstyrkøn eftersom pensioneringar sker

regelbundet. I slutet av denna period dvs. 2029-30 køn nùgra klassrum frigöras för annat
bruk om behovJinns.
Rehorn ser gdrna att en ny skola med åk l-6 placeras i skolan eller i dess omedelbara

nrirhet om det dr möjligt.
Övergùngen fran åk 6 till ãk 7 har dislcuterats och nya sött för øtt nrirma ãk 6 och åk 7 ör
under planering.
Fôr att minska pà relctorns arbetsbörda hmde lcommunen dishttera att ledigønslà en tjdnst
som bitrddande rektor med lagre undemimingssþldighet vid skolan.

11



2.2 ÕSTRA SERVICEOMRADET

skola

6l

I området finns fe skolor. Antalet dæhem ärfie, förskolortvå och eftermiddagsverksamhet
på tre stållcn. Antalct elever i åk 1-6 âr 363 vilket âr 34,6 o/s av allaelever i åk 1-6.

Ytteresse:
Överesse
Bäckby:

2017-2018
188
134
4L

363

Skolor:

t2



Daghem
Sagoskogens
Lappfors daghem

Diamanten

Förskola:
Museigrtuden
Snåckan

Eftis
överesse
Ytteresse
Lappfors

Östra serviceområdet har en laaftig minskning i elevantalet fran till 2024. Ytlnresse skola

minskar från 1S8 till 134 elever, dvs. 54 elever eller 28 % minskning och åiven Överesse

skola visar en minskning på 39 elever eller 29 % fràn 134 till 95. Sa¡nmanlagt minskar
antalet elever i dessa skolor med 93 elever. Elevantalet i Båckby ligger kring lite under 40

elever under sailrma tidsperiod.

Skolorna ligger endast 4lün från varandra och det finns möjligheter till sarnarbete. Eftersom

elevminskningen påverkar skoloma olika kan man tËinka sig olika scenarier.

. Man utjåimnar elevunderlaget så att det bildas pedagogiskt åindamålsenliga grupper i
båda skolorna.

o Man bildar ett gerrensamt elevupptagningsområde för skoloma och justerar

elevtillstömningen så att gruppema blir ¿¡ndamålsenliga. På så såitt undviks att det

bildas ft)r stora grupper i den ena skolan i onödan som behöver delas.
. Skolorna profilerar sig med med olika inrikhingar och på så sätt fås en

differentiering av undervisninge,n.
. För att på sikt leda processen med minskade resurser bildas ett rektorsteam av båda

skolornas rektorer så att båda skolorna har ett gemensarnt måLl hur man hanterar

minskningen i elevunderlaget. Om man inte g0r detta kan arbetsbördan blir för tung
för den enskilda skolan och helhetssynen för området saknas. Genom att engagera

skolornas ledning och nåirsamh¿illet far man en lokal anknyuring och en lösning på

sikt som gagnar området och kommunen som helhet. Annars riskerar man att det

blir en kamp mellan skolorna om eleverna, Om man fattar ett politiskt beslut om att

överfora Báckby skola till Ytteresse/Överesse kan ãiven rektorn för Bäckby skola

delt¿ i rektorsteamet i den mån frågorna rör Bäckby elevemas skolgång.
. Det finns olika modeller för hur ett rektorstearn kan fungera. En modell kan vara att

den ena rektorn är rekfor för båda skolorna med inriktning på forvaltningen och
personalfrågorna medan den andra rektorn sköter det pedagogiska ledarskapet och
profileringsarbete.

. Det åir skäl att poåingtera ledarskapets roll nåir e,n kraftig reducering av skolans

resurser ¿ir på kommande. Det ¿ir lätt att leda en organisation som väner men

ledarskapet såitts på prov vid saneringar. Om man ber¿iknar att antalet elever åir 93

ffirre år 2024 tillsammans for båda skoloma och man beråiknar en

timresurskoefficient på ca 1,6 är det 150 timmar mindre att fördela. En l¿irare har ca

24 veckotimmar, i klartext, sex låirare blir utan arbete rent matematiskt. Detta kan
underlättas av pensioneringar, flytüringar mm. Denna minskning bör beaktas vid
rekrytering av lÍirare till hela kommunen och koordineras med pensionsavgangen.

För att kunna folja en god personalpolitik med sarnarbetsfÖrhandlingar och
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personliga diskussioner med berörda parter bör kommunens ledning satsa på
rektorsteamet och dess uppgifter.

o Båickby skola ryms således latt in i endera av skoloma eller så att eleverna delas
mellan skolorna p.g.a. avstånd. Avståndet fran Bäckby skola till båda skoloma är ca
7 lcn. En sammanslagning av Bäckby till endera av skolorna eller delning mellan
skolorna mildrm lite på konsekvenserna av elevminskning i de två andra skoloma.

. Elevantalet fu 2024 âr 229 elever i båda skoloma tillsammans. Om prognosen visar
fortsatt minskning åren dilrpå kan alla elever småningom rymmas i samma enhet,
t.ex vid ett elevantal pä ca200 elever.

Kommentarerfrån mötet 3.10.2017 med ledamaför omràdet.

Förslrolorna i omràdet ligger på skolområdet vilket medþr att ett naturligt samarbete år
relativt lAtt att genomföra. Bàda förskolorna har somnta typ av samarbete. Skolorna ville
vdnta och se om nàgon annan enhet vill genomföra ett försök med att ansvar fór
specialundenisningen iförskolan handhas ov skolans speciølltlrare och ddrefter ta stdllning
i drendet.
Gallande kanslifunhionerna mdrlctes samma trend ttven hdr, dvs. att daghemsþrestãndama
har ett större behov avfù kanslihjttlp medan rehorerna ndmnde viknriearrangemangen som

tidskrävande. I dagvãrden ncimndes dilemmat att anvcindoflera dataprogram samtidigt som
inte lir sinsemelløn kompatibla, møn erterþste ett program som har alla de funhioner som

krdvs för administrationen. Rektorenta för de båda skolorna framhall att en gemensam

insats är motiverad ndr resurserna tryter så att arbetsbördan inte blir alltför stor.

Ett ffi far Esse området dislatteradesflitigt, alltfrån bosttider, affarertillþtbollshallen. En
idé latnde vara att fotboll h¿nde vara en gemensam verlcsamhetsidé frùn dagvàrden,

förskolan till skolan. Nu finns det en ny hall för tindamålet Gallande bostöder erterþses
privata initiativ till olikn typer av bostadsprojeW i stðllet fi)r det sedvanligo kommunala
konceptet dvs. bjuda ut tomterför egnøhemshus.

. En arbetsgrupp tillsätts med representanterfÒr nöringslivet, kommunen, föreningar
och andra intressenterför att dryfra dragningskraftenför Esse-omràdet på siW.

l4
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2.3 NORRA SERVICEOMRÅDET

Lep

E

I l{åþ¡}bmæfia elìir

eimback la

I området finns fyra skolor. Antalet daglrem ¿ir två" fÕrskolor tre och
eftermiddagsverksamheten på fre ställen. Antalet elever i åk 1-6 är 235 (utan Edsevön koulu)
vilket X 22,4 o/o av alla elever i åk l-6.

Skolor: 2017-2018

u
ffi

ña sko

Edsevö:
Edesevön koulu:
Lepplax:
KåIlbyÆIeimbacka:

33

57

103
99

292 elever

lax skola
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Deghem:
Lepplær daghem
TummelitenlPeukaloinen
Kållby daghem

Förskola:
Lepplax
Kållby ftirskola
EdsevÖ finska forskola

Eftis:
KållbylHeimbacka
Lepplax
Edsevö båda sprakgrupperna

Området visar en stabil elevprognos. Edsevö visar ên minskning tlll 25 elever medan
Lepplax visar stabilitet likaså KållbyÆIeimbacka.

Orovåckande Íir det låga elevantalet i Edsevö skola. Edsevö skola behandlas ãven i samband
med det västra sen¡iceområdet kapitel 2.1. Avståndet till Kåtlby-Heimbacka skolan är 5,1
km, vilket åir lite kortare än till Sursik-området, som kunde vara ett alternativ vid en en
eventuell sâmm anslagning. Skolsþutsama fungerar mot Sursik-området.

Kommentarer från mötet 2 8.9. 2 0 I 7

Lepplax har fungerande enheter, daghem, förskola, eftermiddagsverksomhet och skola i en
helhet.

Omràdet har olika förutstittningar att verkn beroende på elevprognosemo i området.
Lepplax har en fungerande enhet med daghem, þrskola och skolø på samma områda
Kållby har daghem och forskolan pù ca 2,5 lØt avstànd, vilket pàverkar möjligheterna till
mera intensivt samarbete med skolan. ,\ven hArfinns ett intressefðr mera samarbete mellan
þrskolan och skolan och pâ silct ðr en placering av Kållbyförskola i skolan en môlsdttning
som omfattas. Edsevö skolø har inte egenförsknla utan møn har provisoriska lösningar som
varierarfrån ðr till år, detta p.g.a. det låga elevantalet.

Gallande kansltfunktionetna ntimns dven hdr vikariearrangemangen, primusprogrammet
samt dnnat som en knnslist latnde høndha.

Samarbetet mellan Edsevö skola och Edsevön knulu behöver dishtteras merø ingående.
Skolorna dr i symbios med varandra och fi;r tillfdllet dr det làga elevantalet i Edsevö skola
och prognosen för skolan ett orosmoln. Tvâ skolor med samma elevantal dr det optimala
men en liten skillnad tolereras ðnnu. Bàda skolonta behöver varandro. Edsevön koulu
mister en del av sin verlæamhetsfilosotì om Edsevö skola läggs ner.

16



Vilka möjligheter har kommunen för att ätgãrda dett¿?

. Man justerar elewpptagningsområdet för EdsevÖ skola så att elwantalet stiger till ca
40 elever eller mera.

. Edsevö skola får en stafus som "språkskola" så att hela kommunen blir
upptågûingsområde och på så sått kan skolæ få ett tillskott av elever.

. Om skolan upphor och eleverna hänvisas till en ny skola i Bennås/Sursik området
bör man överväga att även flytta Edsevön koulu till samma enhet så att det sprakliga
sanarbetet kan fortsätta i en skola med mera stabilt elevunderlag. Detta under
förutsåittring att man prioriterar den s.k. Edsevö modellen högf i kommunen och vill
att den ska fortslitfa.

. I den nya skolan skulle förutom de svenska eleverna ca 140 ålven ca 60 finska elever
srìrnsas och en fortsfithing på det sprakliga samarbetet kunde fortsåitta och nå en

större del av de svenska eleverna åin i dagens modell. En stor del av elevema till
Edsevön koulu åir redan nu idag s$utsberåttigade så en flyttning påverkar inte
eleverna i större grad.
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2.4 SODRA SERVTCEOMRÅDET

I Blmæ d¡ghcm

Fu o skola

I området finns en skola. Skolan byggs för tillfìillet. Antalet daghem är ett och förskolor en.

Antalet elever i ak 1-6 är 110 vilket är 10,5 o/o av aTlaelever i åk 1-6.

Daghemmet finns ca 7 lan fran förskolan och daghemmet.

Skolor: 2017-2018
I 10 eleverPurmo:

Daghem:
Bamse daghem

Förskola:
Punno förskola
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Eftis: Purmo

Kommentarerfrùn mötet 25.9.2017 med ledarnaför omràdet.

Området har goda yttre förutsttttningar att jobba i. Skola och förskolan har plats i den nya
skolan som blir klar under 2017. Detfinns rednn nu ett gott samarbete mellanförskolan och
skolan som køn intensilìeras ntlr den nya sknlfastigheten blir klar. Daghemmet latnde pâ siW
placeras ndrtnare skolan och förskolan.

Specifih fi)r skolan tir arbetsmöngden visavi slølskjutsarna. Antalet elever som ðr
skolskjutsberdttigade rir ca 80-85% och vørje höst tar det lönge innøn allting fungerar
tillfredsställande. .Ãven efiermiddagsverlcsamheten och skjutsama Indver merarbete.
Svårigheten med att hitta vikarier till daghemmet, Jörskolan och skolan lir ett gemensamtfor
omrädeL Det hittas inte viknrier p.g.a. ovstfutdetfrùn t.ex. Jøkobstad.

Skolan och förslrolan ¿ir villiga att delta i försöket med att skolans specialldrare även
handharförskolans specialundervisning om det blir av hùsten 2018.

2.5 Gemensamt fiir kommunen

2.5. I DagvårdÆörskolan

Placeringen av forskoleverksamheten i kommunen tir splittrad mellan daghem och skola.
Kommunen kan bestämma hur man planerar förskoleverksamheten i kommunen

Lagen om grundläggande utbildning 26 S stipulerar förskoleverksamheten som

omfattar minst 700 timmar.

Förskoleundervisning

rtlrslnleundemisning øvses avgtfrsfri

undervisning som erbjuds sexåringar. Försl¡oleundervisningen har som mùl att i sømarbele med lpmmen
och vårdnadshsvarna Írffitja barnens þrutsdîtningar för uMeckling och ldrande samt att stdrka bamens
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socialaftirdigheter och sunda sjãlvldnsla med hjaþ av lek och positiva upplevelser av lörande.

Förslnleundervisningen har stor betydelse nAr det gdller alt på ett tidigt stddiumupptdcka behov av st0d

þr vaxande och kirande, att ge sîöd och samtidigtfÕrebygga svùrigheter.

Enligt lagen om grundldggande utbildning (26 ç) ska bamen året innan laroplihen borjar delta i
þrskoleundervisning eller anndn verksomhet genom villæn mùlenfOrþrskoleundewisningen uppnûs

Kommunerna har ansvar þr att fÕrskoleundemisning ordnas och sks ørwisa varje barn enþrskolepløts.
Farslmleundervisningen kon oclcsû ordnas øv privata organisationer som beviljats tillstånd for detta.

Forslroleundervisningen ska genomþras enligt de normer som utarbetats av Utbilùtingsstyrelsen,
Grunderna for farskoleundenisningens läroplan, och den lolcala laroplan som utarbetats utgående från
grunde rna fi i,r I drop I anm.

Kdlla : Utbi ldningsstyre Isen

Målet torde vara att f<irskolm har findamålsenliga och ordentliga lokaliteter som kan
utvecklas och stabiliseras. Nu finns förskoleverksamheten sporadiskt vissa år och vissa år

inte alls i nä$a enheter. Förskoleverksarnheten i Lappfors kunde på sikt ordnas i
Museigrändens forskola och inte mera i Lappfors. Detta för att skapa kontinuitet och för att
undvika exta personella resurser och kostnader. Elevema från Museigrändens förskola
börjar alta i Överesse skola.

Förskoleverksamheten i området med Bennåis och Ostensö borde fä en losning i samband

med att en ny skola för Bennäs alternativt åiven för ÖstensoÆdsevö grundas. Förskolan för
området borde planeras i samband med den nya skolan.

Edsevö har for ffi elever f<ir en egen förskol4 nu går barnen i Ostensö. Om det grundas en

ny skola i området bör man övervÍlga att även förskolan för Edsevö placeras d¿ir, kanske

även skolan.

Nu blir det flera speciallosningar med få deltagme vilket inte ¿ir kostnadseffektivt.
Kommuninvånarna är inte i samma ståIlning gåillande verksamheten om servicenivån inte
kan garanteras beroende på att antalet barn varierar. Enheterna bör vara tillråickligf stora för
att kunna garantera att servicen firngerar under alla omständigheter.

Vårdnadshav¿ura har rätt till att veta hur "låirostigen" fråû daghem, förskola till skola

firngerar och det borde inte vara så att man åir beroende av lösningar som varierar från år till
år.

Eftersom dagvården, i motsats till grundskolffi, ff svårt att förutse behovet och omfathringen
kunde man i kommunen planera mera mobila lösningar som hjäIp nålr behovet ökar med kort
varsel.

Det finns mobila lösningar i forn av mobila baracker som kommunen flyttar när ett behov
för en kortare period uppstår t.ex.24 år eller s.k.dagvårdsbuss som hämtar bamen och

ordnar dagvård på lämplig plats. Det ¿ir inte logiskt att kommunen bygger eller hyr
uûrymmen när behovet år tidsbundet. Att omåindra kommunala fastigheter till dagûem ¿ir dyrt
och omståindigt och efter att behovet är ryilt åir det dyrt att anvåinda fastigheten till annat, Att
hyra på den privata marknaden stöter på problem när hyresgfisten har specifika krav
glillande säkerhetsaspekten och hyresvåirden vill ha langvariga kontrakt. Utbudet på den
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privata marknaden är litetpå landsbygden

) Kommunen undersriker mÕjligheterna att ensam eller tillsamman med andra
kommuner hyr4 leasa eller köpa mobila lösningar för daglrerr/förskola nåir behovet

tenderar att v ar a tidsbundet.

Det mesta tyder på modellen som finns i t.ex. Punno, Lepplax, eventuellt i den planerade

nya skolan i BennÍis och Kyrkoby dvs. förskolans placering ¿ir i skolan, kommer att bli
kommunens måIsätüning. Förskola och den grundlåggande utbildningen har mycket på att
vinna med att vara i gemensammâ utrymmsa. Skolbesöken och de dagliga rutinerna och att
bekanta sig med skolan, sker naturligt nåir förskolebamen äter i skolan och anvåinder skolans

ufiymmen, matsal, gymnastiksal och gfudens lekredskap. Det åir lättare att börja i åk I når
personalen, fastigheten och personalen är bekanta.

Viktor Kock m.fl. har ltimnat in en motion i juni 2017 till fulknäktige gåillande en utredning
om avgiftsfri småbarnspedagogik och en målsäthring om avgiftsfri småbarnspedagogik i
slutet av denna mandaþeriod omfattande 20 tinmar/vecka för barn över fe år.

Motionen tangerar delvis uüedningen och de allm¡nn¿ fienderna i samhället. Dåirför tarvar
den en diskussion. Avgifterna for dagvården sjönk fran 1.3 2017 och nåsta sänkning åir

aviserad till 1.1.2013. Därtill diskuteras på det politiska planet att dagvården på sikt blir
avgiftsfri. Vilka konsekvenser kan detta ha fÖr kommunen? Kommunen har, i jfimförelse

med andra kommuner, en låigre dagvardsbenägenhet än grannkommunerna. Kommer antalet

barn att öka om det blir för vårdnadshavama en avgiftsfri verksamhet, i fÖrst¿ hand för
5-åringar och hm kommunen kapacitet att hantcra det? Enligf uppgrft finns det ca 70 barn
(S-åringar) som inte är i dagvård för tillf¿illet som kunde komma ifråga. Den andra frågan år

om kommunens minskade dagvfudsavgifter kompenseras av staten och i vilken man.

Ätgrird:

. Kommunen inventerar befintliga daghemmen i serviceområden för att uüeda deras

kapacitet för en högre dagvårdsbenfigenhet.
. Kommunen gör upp en beredskapsplan som innehåller olika losningsmodeller för att

hantera en högre dagvårdsbenågenhet. Rapporten görs upp per serviceområde och

innehåller nãgramodeller per område.

Det kan gå så att, üots att nativiteten sjunker i kommunen, ökar behovet av dagvard trots
färre barn och på samma gang kosüraderna. Detta under fOrutsattning att infiesset och

behovet av dagvård står i relation till kostnadema, dvs. litgre avgifter : ökat intesse för
dagvård. Skolvfisendet har på sikt lägre kostnader om antalet elever sjunker enligt
prognosen. Totalt är kostnadema för bildningssektom kanske på samma nivå men det sker

en fors(iutning mot dagvården.

Regeringens proposition RP I I 5 20 17 rd

Regeringens proposition till rilædagen med fÒrslag till lag om tindring øv 5 och I $ i
lagen om kli ent w gift e r inom småbarnspedagogiken
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P ROPOSITTONEN S H UVT]DSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen þreslås att lagen om klientøvgifier inom småbamspedagogilæn dndras så, att de

klientavgifier þr småbamspedagogik som tas ut av familjer med små och medelstora inkomster sdnlcs.

Dessutom foreslås att de avgifier som tas ut för syskon s¿inks sù, att den øvgifi som tas ut þr det andra

bamet dr 50 procent av den kallqilerade avgifienþr småbarnspedagogikpå heltidþr det yngsta bsrnet.

På grund av dndringen v¿tntas lcomrmtnernas intdher från øvgifierna minska med ca 7I miljoner euro,

Kommunerna kompenseras f0r dena genom att de nedre grdnserna i þstigþetsbeskattningen höjs, genom

att riktd en storue ondel qv samfundsskatteintdkterna till komtnunerna ün tidigare och genom att höja

statsandelen fOr kommunal basservice. Om dndring av ÍqstighÊßskattelagen, lagen om skatteredovisning,

inkomstslrattelagen och lagen om statsandel for kommunal bassewice ldmnas separatd

r e ge ri ngs p rop o s i ti one r.

Propositionen hrinför sig till statens budgetproposition fór 2018 och avses bli behandlad i sumband med

den.

Løgen avses trcidø i lrrafi den 1 januari 2018.

I några kommuner, Kronoby och Jakobst¿d, har speciall¿irarna inom den grundläggande

utbildningen även hand om specialundervisningen inom förskolan. Detta koncept har visat
sig vara mycket lyckat ur allas synvinklar. Skolans lårare har liltt att komma igång på hösten

nåir skolans egen speciallärare kan infonnera om de nya ettorna och skolstarteû har visat sig

vara lätt för bade elever och l¿irare. Om förskolans ¿ir placerad i skolan eller på skolans tomt
underlättas detta och onödigt k0rande undviks.

Eftermiddagsverksarnheten for ãl< 1-2 samt dagvården fór f<irskolebarnen kan koordineras
batre vid en samlokalisering. Speciellt i mindre enheter kan dagvården for förskolebamen
och skolelevemas efterrniddagsverksamhet ha gemensamma grupper och ledare.

Atgard:

. F<irskolan placeras på sikt i skolan eller i omedelbar nåirhet. Kommunen gör en plan
for att detta fÕrverkligas inom fem år.

o Kommunen st¿rtar hösten 2018 ett fôrsök i några enheter med att skolans

speciallåirare handhar förskolans specialundervisning.

2.5.2 Eftermiddagsverksamheten

Kornmunen saknar direktiv och bestämmelser for att starta morgon- och

eftermiddagsverksamhet. Det betyder aft man måste varje gång hiu¿ enskilda lösningar,
vilket betyder onödigt arbete nåir strukturen inte är klar. I Kronoby kommun har man ordnat
eftermiddagwerksamheten via avtal med Botnia 4H. Dett¿ underlattar kommunens arbete

mycket. Botnia 4H ordnar verksamheten, fakturerar vårdnadshavama och har, så att sága,
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diskuteras och faststlills arligen. Botnia 4H har som gråins fOr att starta verksamheten en
grilns på sju barn. Kronoby har tre verksamhetspunlfer men sju skolor, verksamheten
koncenferas till tre större skolor i Kronoby centrum, Nedervetil och Terjarv.

o Kommunen bör undersöka möjliglreterna attvta avtal med någon organisation ordna
morgon- och eftermiddagsverksamheten i kommunen.

o Kommunen bör reglera verksamheten via bestämmelser gtillande omfattningen,
bildmdet av grupper osv.

2.5.3 Planering av fastigheter

Vilka kriterier gäller nåir ett daghem, förskola eller skola byggs eller när andra kommunala
eller interkommunala fastigheter planeras? Det åir motiverat att diskutera planlliggningen av
dessa ftrnktioner. Om kommunen har mark till forfogande åir det naturligf att bygga på de,n,

om den åir på låimplig plats. På sikt, dvs. 10-30 framåt, kunde man diskutera att fä fTera

enheter till ett gemensamt område, och inte enbart kommunala daghem, förskola och skola.
Varför inte även reservera plats för äldreboende, seniorboståider eller vanliga bostäder mm.
intill ett daghem, förskola och skola? Infrastrukturen med matsal, gymnastiksal,

utelekredskap, mm skulle vara till till förfogande f<ir alla. Det gåiller även gemensam

personal.

Man kan líLgga åiven miljöaspekter in i diskussionen. Det är motiverat att minska på
"onÖdigt" körande åiven på landsbygden. Genom att koncenfrera daghemmen, förskolan och
skolan logistiskt nära varandra spar¿r man på småbamsfóråildramas tid och skjutsande.

Ännu viktigare är möjligheten till umgänge och kontakter mellan generationerna. I Esbo
görs försök med att elever besöker äldre personer och $tilper dem men it eller ann¿f eç[ de

¿lldre kan komma till skolan som hjälp mm. Detta fir möjligt om enheterna åir fusiskt nffmare
varandra. Risken för ofog ?ir mindre om enhetema åir i mitten av bebyggelse och under
uppsikt och inte i periferin.

En levande landsþgd fir möjlig att delvis behålla men det kr¿iver en diskussion om vilken
strategi man vliljer när servicenätet utvecklas. Att droppa olika serviceformer enligt
principen "lite åt alla" i varje by åir inte åindamålsenligt. En modell med nþa starka enheter
med flcra frrnktioner samlade, klarar av fluktuationer och åir mera koshadseffektiv.
Arbetsgruppen för bibliotekets utvecklings- och sfrategiplan diskuterar även i samma banor.
Biblioteken passar uûnärkt i sarrband med andra enheter via en vettig planering.
Personalrekryteringen lyckas b¿ttre om man kan erbjuda strmulansrika miljöer med
möjlighet till kollegialt samarbete och kompetensutvecHing.

Kommunen km på sikt göra en ingående inventering av sina fastigheter och deras behov av
reparationer och normalt underhåIl. Man kunde även kategorisera dem enligt behov ooh
användningsgrad, dvs. vilka ska man behålla och för vilket åndamål och vilka kan man på

kort sikt eller lang sikt avytha. Inventeringen kunde gåilla även hyrda fastigheter samt bolag
dåir kommunen är med som ågare helt eller delvis. På sikt blir underhållskostnaderna en

faktor som påverkar kommunens verksa¡nhet. Ska kommune,n ha allt kvar som man har
idag?
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2.5.4 Kommunens målsãttningar

Kommunens t¡ra måIsåttningar är för tillftillet:

Högklassig basservice

Befolkningstillvåixt

Ett nfiringsliv i tillväxt

Livslaafti ga boendemilj öer

Kommunen målsåthingar är tydliga och seriösa men frågan blir hur tacklar man dem och
hur forankrar man dem bland förtroendevald4 personalen och invanarna. Hur tolkar man
högklassig basservioe? Flera enheter spridda eller färre enheter koncenüerade till ett område
eller åir det endast kvaliteten som gåiller? Blir ekologiska aspekter rådande i framtiden hur
man ordnar servicen?

Gåillande befolkningstillväxten åir det ett mantra som oftast finns i kommunala strategier. Vid
en sjunkande nativitet riktas blickarna mot ökad inftyttning. A¡ detta realistiskt på sikt eller
är urbaniseringen en ûend som inæ kan stoppas, endast lindras? Man talar om systematiska
uppftiljningar av kundtillfredsställelse,n som ett sätt att förbätha servicen. Den haditionella
tomþolitiken i landsbygdskommuner är att bjuda ut egnahemshustomter. Lockar detta
inflyttare eller borde man se över konceptet och kolla med dagens unga hur de ser på
framtiden och boendemiljöer? Borde boendemiljöema och servicenätet utvecklas mera i
symbios åin idag? Ett större seminarium kring detta med unga människor och planerare
kunde vara en möjlighet. Hur ser en modern boendemiljö ut på 2Û2D-talet?

Det åir v{il förspåint fOr ntiringslivet gällande kommunikationerna, järnvåig och riksväg 8 och
starnväg 68 finns i kommunen samt nÍirhet till Kronoby flygffilt. Utmaningen blir att locka
människor att arbeta i kommunen och samtidigt locka dem att bosåitta sig i kommunen.
Näringslivets utveckling är beroende av yttre faktorer. Kommunens roll blir av stödjande
karaktär.
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3. ELEVUPPTAGNINGSOMRÅDE

Gällande lagstiftning kring elevupptagningsområde enligt lagen om
grundltiggande utbildning 986/f 998

.as
Bestämmande av skolplats för eleverna

Underuisningen i kommunen skall ordnas så att elevernas resor med hänsyn till
bebyggelsen, skolornas och andra underuisningsplatsers placering samt
kommunikationerna är sâ trygga och korta för eleverna sam möjlígt. När
förskoleunderuisning ordnas skall dessutom beaktas att de barn som deltar i
underuisningen har möjlighet att utnyttja dagvårdsseruíce. (23.12.1999/1288)

Läropliktiga och andra som fâr sâdan underuisning som avses i denna lag skall av
kommunen anvisas en närskola enligt 1 mom. eller en annan lämplig plats, víd vilka
utbildningen enligt 4 S 1 och 2 mom. denna lag sker pâ elevens eget språk, om
kommunen är skyldig att ordna underuisning på nämnda sprâk. En elev som fâr
förskoleunderuisning kan som plats för underuisningen anvísas ocksâ en sådan
dagvârdsptats som avses f 4 S 1 mom. och som uppfyller motsvarande krav eller någon
annan plats som lëimpar sig för förckoleunderuisning. Av grundad anledning som har
samband med underuisningen kan kommunen byta plats för underuisningen utan att
ändra på undervisn ingssprâket. (23. 1 2. 1 999/1 288)

Utan sin vârdnadshavares samtycke fâr ett barn inte hänvisas till underuisning där det
med stöd av 31 $ 3 mom. tas ut avgifter av eleverna ellertill underuisning där det enligt
kommunens eget beslut eller tillstândet att ordna utbildning iafttas en särskild metod
som baserar sig på en viss världsâskâdning eller pdagogisk princíp.

285
Utbildningsplats

En elev som deltar i grundläggande utbildning har rätt att gå i en sådan skola som
avsesi6ç2mom.

En täropliktig kan också ansöka om Ínträde till en annan skola än en sådan som avses i
1 mom. När elever som avses i detta moment antas skall enhetlíga antagningsgrunder
tillämpas pâ samtliga sökande, Om underuísningen följer en läroplan med tonvikten
lagd på ett eller flera läroämnen, kan vid elevantagníngen också ordnas ett prov för att
pröva elevemas anlag för ovan avsedda underuisning. lnformation om urvalskriterierna
och inträdesprovet skall ges på förhand. Kommunen kan dock bestämma att till
underuisning som kommunen ordnar i första hand anta barn som är bosatta i
kommunen.

32ç

Skolresor

En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsunderuisning som har längre än
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fem kilometer till skolan har rätt tíll fri transport. En elev íförskoleunderuisning som har
längre än fem kilometer frân hemmet till förskoleunderuísningen eller från sâdan
dagvârd som avses i lagen om barndagvård till förskoleunderuísningen har rätt till fri
transport hemífrân direkt till förskoleunderuisningen etler frân dagvården tíll
förskoleunderuísningen och frân förskoleunderuisningen hem eller till dagvården. En
elev i grundläggande utbildning, pâbyggnadsunderuisning eller förskoleunderuisning
har rätt till fri transport ocksâ när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller
hennes álder eller andra omständigheter är alltför svâr, ansträngande eller farlig. Ett
altemativ till frí transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande.
n9.12.2003/t tsql

Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mam. får med väntetider inberäknade ta
högst tvâ och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 ár, fâr
skolresan ta högst tre tímmar i ansprâk. (24.6.2010'^42)

Om en elev antas till någon annan skola eller plats för underuisningen än den som
avses i 6 $ 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vârdnadshavaren
svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. Därutöver, om ett
barn som får förskoleunderuisning deltar í bamdagvärd som ordnas í en annan kommun
pâ det sätt som avses i 11 c $ i lagen om barndagvârd, har den som ordnar
underuisníngen rätt att förutsätta att barnets vårdnadshavare svarar för de kostnader
som orsakas av transporten eller ledsagningen mellan dagvârdsplatsen och platsen för
förskoleunderuísningen. (8.4.2ü 1 'q^ t'

Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning.

3.1 Skolornas elevupptagningsområde

De flesta kommunsr har faststållt principerna ftir anvisande av skolplats. Kommunen skall
anvisa en skolplats fcir eleverna enligt sina fastståillda principer. Dett¿ är ett
förvaltningsbeslut som görs av vederbörande tjlinsteman. Vårdnadshavarna har rätt att
ansöka om skolplats även till någon annan skola än anvisad skolplats. Oftast behandlas
dessa ansökningar av ett kollegialt organ. I kommunen bör finnas ett regelverk för detta.
Kommunerna har oftast foljande kriterier for att behandla ansökningarna, eleven har plats i
den andra skolans elevgrupp, inga merkoshader får uppstå t.ex. extra delningar och
vårdnadshavarna ansvarar för skolskjutsen. Om flera ansöker om plats i annan skola än det
tir möjligt att ta in, bor det finnas kriterier ftr detta t.ex. lottning, har man syskon från
tidigare mm.

Elevupptagningsområden ¿ir oftast geografiskt betingade, dvs. elevens adress avgör
anvisande av skolplats. Det behöver inte alltid vara den geografiskt närmastc skolan, utan
kriterier som trygghet, skolskjutsarna eller andra omståindigheter kan även gåilla. En
kommun kan även ha ett elewpptagningsområde for hela kommunen och sedan justera
elevernas placering i skoloma enligt olika principer, oftast {ir tanken att ha jämna grupper i
skolorna så att man kan undvika onödiga delningar. Om två skolor ligger nära varandra kan
man ett gemensarnt elevupptagningsområde och reglera antalet elever till ak I så att det blir
jämna grupper. Detta är ur pedagogisk synvinkel försvarbart men kan stöta på patrull om det
blir stora variationer så att man inte alltid vet i vilken skola man börjar. Detta gÉiller oft¿st de
elever som ligger mitt mellan två skolor och i praktiken har lika långt till båda skolorna.
Dessa kan alltså börja i endera skolan beroende på antalet elever och deras fördelning
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mellan skolorna.

Kommunens utbildningspolitiskaprogftlm ger möjlighet till (Kapitel 5 Skolnätet)

Beslutanderätten för anvisande av skolplats lir oftast hos den ledande tjlinstemannen på basis

av godktint regelverk men kan åivør delegeras till rektorer, speciellt i de fall d¿ir skolorna är
nåira varandra och skoloma samarbetar kring anvisande av skolplats.

Allmåint kan man säga att gr¿lnserna bör vara tydliga och visuellt lätt att presentera for
invfurarna samt att regelverket fÕr anvisandet av nÍirskola samt anvisningar för att söka till
en annan skola än anvisad närskola ¿r l¿itt att förstå och accepterad praxis.

Den allmdnna principen cir att det ska finnas ett naturligt elevupptagningsomràde kring
skolqn, gdrna ett stort och stabilt som tàl svringningar Det har visat sig vara omöjligt att
barja flytta elever för att fylla en ønnan skola som rir pð fallrepet. Vårdnadsh(Narna som

har nÌlra till sin skola vÌll inte flytta sina barn till en skola l(mgre bort av ovannämnda
orsak.

Keilla: Leif Jakobsson, Kronoby kommun skolutredning 2015

3.2 F örskolornas upptagningsområde

I stort sett och i princip har forskolorna samma upptagningsområden som skolans. På grund
av mindre antal barn i vissa enheter fattas årliga beslut och losningar som inte är

langsiktiga och rationella. Mera om detta i kapitlet om förskolans placering kapitel 2.5,1.

Här gÖrs fusvisa beslut beroende på gruppernas storlek och uûymme,n som finns till
forfogande samt föräldramas åsilfer.

3.3 Diskussion

Pedersöre kommun har fastställt en karta som underlag for elevupptagningsområde och
principerna fÖr att behandla dessa. Dessa finns i förvalûringsstadga sid24 och 25.

Om skolnätet revideras på sikt eller det sker ändringar i elevprognosema kan kommunen
diskutera olika alternativ enligt kapitel 3.1

Diskussionsunderlag

. Elevupptagningsområdet för Ytteresse, Overesse och Bäckby slås ihop och en nytt
område bildas med tanke på elevminskningen i området.

. Elevupptagningsområdet för BennËis, Östensö och Edsevtl skolalkoulu ses över
om/n*ir en ny skola byggs i området.

. Om sprakbadsskolan grundas bör beslut om elewpptagningsområdet fattas.

. Elevupptagningsområdet för Edsevö skola bor diskuteras.
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4. Elevprognoserna

Eleçrognoserna finns tillgängliga fram till låisaret 2024-2025 för skolorna l-6 och for
Sursik skola 2028 -2029. Enligt uppgrft åir dessa tillförlitliga dvs. ant¿let elever som borjar i
åk 1 konelerar med antalet födda sju år tidigare. Inflyttring eller utfl¡tning har ingen stor
påverkan på elevstatistiken i kommunen. Elevprognoserna per skola finns som bilaga enligf
gällande elewpptagningsområde. De skolspecifika prognoserna behandlas i kapitel 2 om
serviceområden.

Det är motiverat att kort diskutera ûendema i landet gåillande antalet föddâ finltindare. Enlig
Statistikcentralen ha¡ Finland en nedåtgående trend gällande nativiteten. fu 2016 var det
sjätte året i rad som nativiteten sjönk, skillnaden mellan 2015 och 2016 var 4,8 o/o vilket
enligt sakkunniga anses vara oroväckande. Minskningen åir mest i södra Finland medan
Österbotten har 'högre" nativitetsgrad. N¿ir üenden nu har pågått i sex år uppstar frågan om
trenden fortsätter eller svåinger. Enligt professor Anna Rotkirch är den ekonomiska
osäkerheten, långa studier, etiska skÍil att inte skaffa barn, fålrre flerbarnsfarniljer och
urbaniseringen med mindre bostäder några av orsakerna. Kommer henden även till
Österbotten och i vilken mån? Trenden i landet brukar med fordrojd effekt komma till vara
trakter och påverkar på sikt elevprognoserna.

Minskningen av antalet födda allt brantare
Enligt Statistikcentralens uppgiñerom befolkningsföråndringarföddes 52 814 bam år2016. Antaletfödda har
nu sjunkit sex år i rad. Antalet födda var 2 658 bam, dvs. 4,8 procent fåne än år 2015. Den årliga
minskningen är den relativt sett största sedan början av 1970-talet.
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5. Ledarorganisationen

5.l Daghemmen

Några daghemsförestandama hæ, i motsats till skolorna, flera enheter som de ansvarar för.
Daghemmen Hoppetossan och Sandskutan i Sandsund har gemensam föreståndare,
daghemmen Diamanten och Kållby dagbem har geme,Írsam foreståndare och även
Museigrände,ns förskola och Lappfors förskola/dagbem leds av samma person. Antalet
medarbetare fOr den fti'rstntlmnda förestårdare,n ¿ir ca 20 anställda. Arvodet f<ir

daghemsföreståndare ligger mellan 200 - 400 € högre per mfurad ¿in vanliga
barnträdsgårdsl¿irare vilket är lägre íin för rektorerna vars arvode ligger mellan ca 500 - 1100
€ högre per månad än vanligaklassl¿irare beroende på skolans storlek och som basar över en

enhet. Rektorema har, baserat på tjfinstekollektivavtalet, sånlct undervísningssþldighet,
vilket är en ekonomisk fordel beroende på skolans storlek. Sammanlagt är kostnadema för
rektor, vicerektor och såinkt undervisningssþldighet ca 300 000 € på årsbasis för 12 skolor
medan daghemmen/forskolornas motsvarande kostnader âr ca 194 00 € för 12-15 enheter

beroende på hur man råkna¡ daghem och fÕrskola som skilda enheter eller gemensamma.

Rekforema och daghemsforestandarna har skilda avtal, UKTA och AKTA, vilket gör att
jlimfbrelsen inte ar helt lätt att gÕra.

Arvodet f<ir ledarskapet för daghemsföreståndama har medfört rekryteringssvårigheter.
Denna skillnad i arvodet för ledarskapet åir märkbar och man kan diskutera om den är
baserad på relevanta utredningar eller av håivd varit så eller något annat. Om man j¿imfor

arbetsbeskrirmingen för retfor och daghemsföreståndaare skiljer de sig inte märkbart från
varandra. Den adminisüativa andelen av arbetsmängden är hög hos daghemsförestårdaren,
detta beror på dagvårdens karaktär. Andelen barn v¿ixlar under året och avgiftsklasserna
varierar. Dessa medför att ändringar bör gÖras i olika dagyårdprogram for att fakhreringen
ska frmgera. Dårtill kan man nämna schemaläggningen, semesterplaneringen och
Öppethållningstiderna fÖr daghemmen

Det ¿ir skåtl att se kritiskt på den måirkbara skillnad både ur personalens jämlika behandling
och kommunens personalpolitiska progr¿¡¡n, detta utan att diskutera arbetsmängden.

Bristande intresse för ledaruppgifter bådar inte gott för att hålla en hög kvalitet inom
bamdagvården.

Enligf dagvårdschefen åir erfarenhetema av att en fÕreståndare ansvarar för två enheter och
att tiden i barngrupp har minskat varit goda. Föreståndaren åir da inte ansvarig ftir någon
bamgrupp. Det blir ett helt annat leda¡skap nåir f0reståndaren får ta den rollen. Ledarskapet
blir mer professionellt.

5.2 Förskoloma

Förskolorna har både egna förestandare eller gemensâmma med daghemmen. Om
kommunen på sikt har förskolorna i samband med skolan kan man diskutera om skolans
rektor åven ska vara fÖrrnan för förskolans personal och eftermiddagsverksamheten.

5.3 Skolorna
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Skolor med åk 1-6 har inte tjtinsterektorer utan klassl¿irare med sþldighet att firngera som
skolan rektor. Skolorna har även en vice rektor. Kommunen kan bestämma om
tjänsterektorer för skolor med åk l-6 i de fall nåir antalet basundervisningsgrupper llr mera
äL 12 dvs. i praktiken ntlr elevantalet ilr ca 250 -300 eller mera. lv[an kan åven tänka sig
tjänsterektorer fastän elevantalet inte Íir det stipulerade, om rektorerna får mera uppgifter, se.

kap.5.2. Sursik skola och PedersÖre gymnasium har tjänsterektorer.

Enligt glillande lagstiftning ska væje skola ha en rektor, vilket inte betyder att varje skola
behÖver ha en egen rektor. Man kan även ha en rektor till vars uppgrfter hör flera enheter.

(OßS! Dennø punht behøndlas øv dagvû¡ds- och utbildningsnãmnden 14.11.2017). I
förvaltningsstadgan finns arbetsuppgifterna för rektorerna och vicerekforerna. Enligt
ftirvaltningsstadgan kap. 5 väljs rektor bland skolans l¿irme.

Kap. 5 Varje enskild skolas reldor förordnas bland ldrarna tillsvidare. Seldionen utser
rektor.

Denna skrivning är skäl att modifiera. Den binder kommunen för mycket, m¿rn våiljer då
alltid rektor bland skolans egna lilrare. Om man vill betona ledarskapet kan man iffätt¿på
skolorna, speciellt de stÖrre, en klasslärartjänst med sþldighet att fungera som skolans
rekfor. När en dylik tjänst blir ledig vet de srikande att man söker en reftfor för skolan.
Sökande kan da komma 'htifrån" men även från skolans l¿irare. Skrivningen binder
kommunen också på det sättet att varje skola ska ha en egen rektor, vilket inte alltid ¿ir

motiverat. Det kan finnas perioder när ingen av skolans l¿irare vill åtâ sig rektorsuppdraget
kanske p.g.a. att skolan ha¡ vikarier eller aff ingen helt enkelt är intresserad. Ibland är det
motiverat att söka rektor utanför den egna skolan nÍir man anser att ue¡lçsamhetskulturen
behöver förändras.

Behövs en egen rektor om antalet medarbetare är väldigf få? Orn skolan har l-2l¿irare
behövs en rektor för att leda verksamheten eller kan man tåinka sig att en re*for har flera
enheter att leda och vilka åir for- och nackdelama? Några kommuner har rektorer för flera
skolor med åk 1-6, t.ex. Kyrkslått och Kaustby. Organisationen inom bildningssektorn for
skoloma är platt. Det finns en utbildningsdirektor och sen rektorerna (12 st). Rektorerna åir

företrädare för sin egen skola medan den ledande tjåinstemannens uppgift blir att se till
helheten. En rektor med några enheter att leda kunde då se en mindre helhet i sitt område
och på så såttt fÖrsöka ge en helhetsbild. Nåir elevantalet ü¡rter blir det lätt en kamp om

eleverna och i ekonomiskf knappa tider kan avundsjuka mellan skoloma uppstå angående

timresursfördelningen. Organisationen inom småbarnspedagogiken och forskola ¿ir

annorlunda uppbyggd och den har visat sig vara lyckad.

Bildningssektorn åir stor i kommunen och det är motiverat att diskutera någon form att stöd
fOr utbildningsdirektören. Det ¿ir inte motiverat att äska för en ny tjåinst som t.ex
undervisningschef eller dylikt i dessa tider utan en kostnadsneufral lösning kunde sökas. En
organisation som liknar dagvårdens kunde firngera, t.ex fina områdesrektorer som har lägre
undsrvisningsskyldighet och kan bistå utbildningsdirektÖren eller en ledande rektor ftir
skoloma med åk 1-6 utan undervisningssþldighet eller motsvarande. Losningen kunde
lösas kostnadsneutralt genom att minska på rektorskostnaderna i motsvarande mån. Skolor
som inte har en egen rektor kan i stållet ha en utsedd l¿trare för att skota de lopande
Íirendena.

Ska rekforsuppgifterna vara tidsbundna eller inte? Det finns skåil att ibland ha tidsbundna
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kontrakt av olika skiil, ofta personrelaterade. Man ser rektoratet som ett 5- eller 7-ängt
projekt som vet att är tidsbundet med en eventuell fortsäthing. Det kunde locka fler sókæde
om man vet att man inte behöver fungera som rektor hela mbetskarriären och i de fall när
det åir få sökanden. När det tidsbundna konfraktet slutar återgår man till sin fiänst som
klasslärare ut¿n rektorssþldigbet.

Man kunde skriva in i frtrvalûringsstadgan att sektionen har även rãtt att utse rekfor i
tidsbundet avtal.

Lagen om grundltiggande utbildning 628/1998

s7s

Personal

Varje skola dar det ordnas utbildning enligt denna lag skall ha en rektor som svararför
verksamheten.

En utbildningsanordnare skall med beaktande av denform i vilken utbildningen ordnas ha
ett tillrtickligt antal ltirartjrinster eller ltirare i arbetsavtalsþrhâllande.
Utbildningsanordnaren kan dessutom ha timldrare, skolgângsbitrdden och annan personal.

Beharighetsvillkoren för reWor och kirare bestctms genom.forordning av statsrådet.
Utbildningsstyrelsen løn vid behov utfdrdøföreskrirter som kompletterar bestdmmelserna i

forordningen. Regionförvaltningsverket kon av sdrskilda slrtil bevilja dispens fràn
behOrighetsvillkoren. (" " t 2. 2 009/ | 444

Ett lãrorkollegium bAr helst ha minst tre tillfyra medlemmarfor att skapa tillrãckligt stora
kontaktytor och möjlighet till specialisering.

En rektor bar helst ha minst tre tillfyra medarbetare, i annatfall køn en enhet
administrerasfrùn en qnn(m skola och enheten har i stdllet en ansvarig lårare.

Kdlla : Leif Jakob s son, Kronoby kommun slenlutredning 2 0 I 5

5.4 Kanslifunktioner

Bildningssektorn är en personaldominerad organisation, dÉirfÖr ¿ir det viktigt att
arbetsbeslrivningarna åir uppdaterade och principen om attrëittperson gör rätt sak bör gåilIa.

En stor del av personalen har avlagt lägre- eller högre högskolexamen, vilket betyder att
lönekostnader står i proportion till detta. I dessa enheter, dagbem, förskola och skola finnas
nu ca 30 personer som svarar för allt kansliarbete. Endel av dessa arbeten laäver lang
utbildning medan en stor del kunde uföras av personer med kortare utbildning, dvs. till en
lågre kostnad. Dagüemsföreståndama och rektorerna ska leda en organisation med mycket
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människor och det är ett krävande arbete. Dessa ledare borde få fokusera på de mest

våtsentliga dvs. att leda måinniskor, och inte som idag, med kansliarbeten. Om kommunen
vill stödja ledarskapet inom bildningssektom kunde man diskutera att ordna olika
kanslifunktioner för daghemmen, förskoloma och skolorna.
Några modeller kan diskuteras:

o Kanslifunktionerna galler daghemmen, förskolorna och skolorna i proportion till
arbetsmängden.

. Kansliftnktionema ¿ir û¿ra dagar i veckan så aft varje område har en dag i veckan en

kanslist till sitt förfogande (80 % tjåinst), den femte dagen enligt överenskommelse i
kommunen (100 % tjänst).
När kanslisten utför sÍtrnma arbete så att såga fina gånger går det mycket snabbare

och med mindre fehnarginal. Karleby stad har en ambulerande kanslist i skoloma
med åk 1-6 och jag kan personligen intyga att det var en stor lättnad att veta att allt
'þappersarbete" blir gjort och man kan leda organisationen utan dåligt samvetet.

. Lösningen bor helst vara kostnadsneuüâI, kostnaderna b0r påforas enheterna som i
sin ttu gör nödvilndig inbesparingar i sín öwiga verksamhet. Om man tänker att ett
område har kanslisten en dag i vecka åir det 15-20 o/o av lönekostnadema som man

sedan delar med andra enheter i området på så blir kosñraderna lfigre per enhet. Om
skolnatet revideras uppstfu minskade kostnader i form av rektorsarvode vilket
möjliggör att kosfiraderna för kansliñrnktionema inte belastar verksamheten.
Ärskostnadema för rektors- och vicerektors arvoden ligger i de mindre skolorna
kring ca 12 000 € och i de större ca 33 000 €.

Diskussionsunderlag:

Bland ledama inom skolväsendet och dagvården finns ett delvis forlegat tmkesätt att ledaren

ska varje dag vara frsiskt nåirvarande i enheten och svara på alla frågor och gfirna

omedelbart. Ntir man tillägger att det åven förekommer ett stort behov att som ledare hela
tiden ha "full koll" på allt som håinder i enhete,n blir ledarskapet lidandet. Personalen

uppfattar leda¡en som den som har alla svar och löser alla problem. Man släcker inte
branden sjåilv utan väntarpå brandchefen som säger hur man ska släcka branden!

Att delegera och lita på kollegornas kapacitet fir inte kåinnetecknande for ledama i
kommunen. Det ¿ir sk¿¡l för den operativa lsrlningen att uppmÍirksamma dett¿ vid
utbildningæ och vid infÖrande av nya ledningsmodeller ge tillrAcklig utbildning för att
hantera ett nytt sätt att lsdlâ vs¡lsamheten.

6. Utbildningspolitiska programmet

Kommunen har ett utbildningspolitiskt prograrn frän 2002, som uppdaterades år 2011.

Avsikten med detta program ihr att beslrriva de övergripande målsättningalllia och ange

riktlinjer fbr de utbildningar som kommunen anordnar.

Det finns vissa frågeställningar lring ett kommunalt utbildningspolitiskt progra¡n som ilr
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skal att notera.

. Vilken status har ett dylikt dokument inom den kommunala beslutsprocessen? I de
flesta kommuner gjorde man under 2000-talet någon form av styrdokument eller
beslaivning av allmanna principer inom bildningssektorn. Ett nytt frrllmäktige har
valts och sitter till 2021, då ar programmet l0 fu gammalt om ingen uppdatering har
glorts. En del av de forfoendevalda har inte varit med och påverkat dett¿ dokument
och kanske inte k¿nner till det eller har samma åsikt.

. Borde en revidering sker i början av en fullmäktigeperiod? Arbetsprocessen är
ganska tung med h<irande av parter, remissutlåtande till olika instanser mm. ¡r det
våirt besväret eller kan man ha en l¿ittare version av detta?

. Styrdokument eller inte? Problemet med dylika utbildningspolitiska program blir
ofta att de åir svårtolkade och oftast politiskt korrekt skrirma. De politiska organen
fattar sjåilvstlindiga beslut oberoende av olika programdeklarationer. Till exempel
meningen "skolor och claghem ska finnas i nåirheten av invånarna" kan tolkas valdig
olika. Ar l0 hn i nåirheten eller inte, mäter man i tid eller avstand till
servicepunkten? En dylik slaivning tolkas olika av mi¡nniskor och ger inte det svar
som man kanske vill ha nåir man läser ett ol6ilclningspolitiskt program. En nedre
gräns för att behålla en skola är 20 elever men det saknas beslrrirming av
låirarresurser till en dylik skola. Är det en enlärarskola eller något annat koncept?
Resurstimmama säger mera åin enbart att skolan bibehalls eller inte.

. Utvårdering av ett utbildningspolitiskt program? I dokumentet finns mål fÖr
verksanrheten som normalt finns i budgeten. Finns här en dubblering av
utvåirderingar? Man utvärderar budgeten i bokslutet men ska man även utvärdera det
utbildningspolitiska programmet?

. Aktualitet? Det fattas ibland snabba beslut i kommunen bl.a. gåillande fastigheter om
lokalen visar sig vara hälsovådlig för eleverna och personalen. Då hittar man inte
svaret i ett utbildningspolitiskt program, som tyvftrr till vissa delar, blir lätt fÖråldrat.

. Kommunen har årliga budgetar med ekonomiplan för de tre följande åren samt
förvaltringsstadga och därtill hörande tillampningsdirektiv. Skoloma har
läsårsplaner med skolspecifika måI, skolorna kan ha även lokala utvecklingsmål som
faststålls årligen, dagvården har plan för småbamsfosfan och forskolan
verksamhetsplan. Kanske det räcker?

. Kommunen har ett välskrivet utbildningspolitiskt program, uppdaterat 2An. Det år
skäl att diskutera hur fortsåittningen ska bli. GÕr man en uppdatering och med vilken
artetsinsats eller diskuterar man ett nytt koncept?
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7. Språkbad

7.1 Motlonen

I juni 2017 inlämnade ledamot Senja V/iklund en motion om att Pedersöre utreder
mÖjligheterna till en språkbadsSkola.

Àtöjligþt till çrlkbadgloh i Pcd¿r¡õrc

fvfrydfþhcao t v&t hnd t¡ m rrr ¡B¡urlr æh rn bcülr*¡ blde rprllø tr cn ¡m ñdd ¡

üùcoliva. Vi Þchðvcr lln a¡ rprlt för rtt rûöjlittôtl t¡nldwll ltonn¿f¡fbl
Sp¿fU¿¡sn&rvbnirgcn i v&r bnd h¡r utvetlar æh dorr eoprdrùtd ¡r rff. f Jdtobt¡d
hüryr¡lt¡efohn ñ¡rmtb *rr 2(þ1, æh intrç¡ct ftf rydfbd br tn¡rit i v& rcaioa

Edßrô ¡lolr och Edrcrðn Larlu hlr cn unit l¡hnhl ræd tya rtolor och tvl qrlf i ranrar
b!'SSn d. Skobilþo i Edrcvð h¡odc utvcctlr¡ l¡n¡¡ r¡crr rl rn dct rtr¡ttc mõjli¡¡tn co

rprllhdnlo¡r 6r bcL Pcdcrlðûc.

Vi fi¡t
Aü Pc&rörs gÕr cn utncdnin¡ onr möjhghct ull rpdftrdrrhoh i PÊdcrtðtl

Motionsståillaren hyser en oro för språkundervisningen och kunskaperna i det finska språket.

Språkundervisningen i de svenska skolorna i landet regleras av läroplansgrundema och den

lokala läroplanen d¿ir målen for sprakundervisningen och timplanen är faststiilld. I lagen om

grundläggande utbildning fïnns mera detaljerat om detta. G¿illande daglremmen och

förskolan regleras dessa av målen i småbarnsfostran och förskolans lliroplan.

Utmaningen ligger främst att öka infiesset fór finska språket, elevemas olika förutsåittringar
att ta del av finska språket i sin vardag och att fi¿lna f¿irdigheten att uttrycka sig muntligt på

finska.

Edsevö skola och Edsevön koulu fortsatta samarbete diskuteras i kapitlet om det västra

serviceområdet kapitel 2. 1

7 .2 Ltgstiftnin gen kri n g skolan s u n dervisn in gsspråk

Undervisningsspråk och undervisning i modersmåtet enligl gällande lagstiftning

I Finland är det möjligt att undervisa på andra språk an skolans utbildningssprak. I lagen om
grundläggande utbildning (21.8.L9981 628) stipuleras fötjande:

10$
Undenisningssptåk
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Skolans undewisningsspråk och det språk som används i undenisning som ordnas på annan plats ìin i skol
ifu antingen frnska eller svenska. Undetvisningssptâket kan ocksâ vata samiska, tommani ellet teckensptåk
Dessutom kan en del av undewisningen meddelas pâ nâgot annat sptâk än elevens egna ovan nùnnda spt
om detta inte äventurat elevens möilioheter att föLia underuisninoen. (23.12.1999/1288)

Elevet som bot på samemas hembygdsomtâde och behifuskar samiska skall huvudsaffiigen undetuisas
satniska. Hörcelskadade skall vid behov också ñ unde*ßning pâ teckensptâk.

Om utbildningsanotdnarcn meddelat undervisnìng på flet än ett av de undewisningssptark som avses i 7 o
tnom. och eleven hat formåga att studeta på detta sptåþ lfu vfudnadshavaten wilja underuisningsspñket

I en sätskild undenisningsgnpp ellet skola kan undetvisningen dessutom huvudsMigen eller utesluta.

meddelas på nagot annat sptåk än de som nämns i 1 mom.

samt foljande:

1¿$

UndenÍsning i modetsmåIet

Llndenisning i modetsmå]et meddelas utgâende ftån elevens unde*isningssptak i frnsk4 svenska ellet samis.

I modersmålsunderuisningen kan enligt vfudnadshavaÍens val ocksâ undewisas i rcmmani, teckenspúk elle,

aflnat sptåk som ät elevens modersmâL.

Dettâ innebih att skolans undervisningssptåk avgör vilket språk som undervisas sorn
modersmål. AII övdg undervisning kan ske i princip på vilket språk som helst inom de ramar
som kornmunens lätoplan medger.

Redan innan undervisningen i A-ldrokursen inleds kan eleverna prelimindrt stiÍtd
bekantskap medfinskn, i första hønd genom horf0rståelse. Sådan verl<samhet kallas ofia
fÒr språkdusch. Eleverna lär sig grunderna i sprùket samtidigt som de sjttnger, lelær, spelar
och rör på sig. Innehãllet völjs tillsømmcrns med eleverna utifrån elevernas intressen.

Undemisningen kan genomföras i samband med andra lelctioner, som en del av den
helhetsskapønde undervisningen och de mùngvetenskøpliga ldrområdena eller under
scirskilda leHioner eller undervisningspass. Språkdusch køn ockßù ordnos i högre årshtrser.

Kalla: Ikalis kommun, lðroplanen.

Det finns alltså möjlíghet fÖr elevema att bekanta sig med finska språket i skoloma i
Pedersöre genom språkdusch. Vissa lektioner kan man undervisa på ett annat språk än

skolans undervisningsspråk under förutsättningen att ingen elev har svårt att följa
undervisningen. Att slöjda, gymnastisera eller teckna på finska är möjligf redan nu enligt
gållande lagstiftning

I Finland finns det enbart finskspråkiga och svenskspråkiga skolor, ingen skola är
tvåspråkig. Två skolor med olika undervisningsspråk i samma byggnad kallas
samlokaliserad skola. Edsevö skola och Edsevön koulu är inte språkbadsskolor utan två
skilda skolor som idkar samarbete.
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7.3 Definition av språkbad

Om man följer modellen för tidigt fullstlindigf spràkbad, som är den vanligaste modellen för
språkbad i Finland, sker starten i femårsåldem i ett sprakbadsdaghem. Modellen fortsåitter
seclan fran dagbemmet till förskolan och hela grundskolan.

Daghems- och fÖrskoleundervisningen sker helt på språkbadsspråket, och i årskurs l-2 sker
90 o/o av undervisningen på språkbadsspråket. Detta inneb¿ir att språkbadseleverna 1är sig att
läsa och skriva på ett annat språk än sitt fÖrstaspråk, och att åven andra än konst- och
fìirdighetsämnen undervisas på sprakbadsspråket.

Språkbadsspråkets andel tappas sedan gradvis ner så att undervisningen i årskurs 5-6 till
hälften sker på sprakbadsspråket och till h¿ilften på elevernas fÖrst¿ språk eller fr¿immande

språk. lv{an efterstråvar att behålla samma fördelning mellan språken även i årskurs 7-9.

Spràlcbad dr ett friviUigt undervisningsprogram som ör till fi)r alla dem som har
majoritetsspråket som sitt fi)rstaspràk och som inte annars naturligt kommer i lnntakt med
spräkbadsspràket.
Sprðkbadet bygger på antagandet att andrasprålæinlarningen sker effeldivast i en

meningsfull kommunikntionssituation. Det påtagligaste draget i språkbad dr att
undervisningen i början till största delen ges på ett ønnat språk rin elevernas þrstaspråk,
dvs. eleverna undervisas i t.ex. matematik och biologi på språkbadsspråket.
Ndr eleverna gâr i ùrslars 5-6 ges undervisningen till hdlften pù sprôkbadsspråket och till
hAlften på elevernasförstaspràk och övriga sprôk.
De lärare som undervisar på språkbadssprðket talar enbart det språket med eleverna,
efiersom det dr viktigt att eleverna .fùr höra och anvtinda sprôkbadssprùket i olika
funhioner och i olika situationer. Dessutom fungerar läraren som en viHig språkmodellför
eleverna. Eleverna uppmuntras att anvdnda språkbadsspråket redan från barjøn och

fhmantas dven anvönda språkbadssprùlæt i lcommtmikøtion med spràkbadslararen och med
andra spràkbadselever. Efiersom ldraren som undervisar pà språkbadsspråket enbart
undewisar på det språket behövs det andrø lcirare som undewisar under leWioner ddr
undewisningen sker pà elevemas förstaspråk.
Målet med språkbadet tir att eleverna skall nå en funktionell frlrdighet i slcrirt och tal i
språkbadsspràket, samtidigt som elevernasförstaspräkutvecklas. Språkbads-
programmenfo|er den nationella laroplanen oeh spràkbadseleverna skallfå de latnskaper
som ltiroplanen þrutsritter. Språkbadseleverna tilldgnar sig dessutom ett fungerande
andraspråk och stor kånnedom om den htltur som andraspråket for med sig samtidigt
som elevetnasförstaspràkutvecklas och defår ta del av sin egen laitur.
De kanadensiskn edarenheternø och de språkbadsmodeller som under åren har planerats
i Canada har underldttat utvecklandet ov en önslød modell i Finland. I Canada skiljer
man mellan olika typer av spràkbad enligt vilken tidpunW språkbadet päbörjas: tidigt,

fördröjt och sent sprôkbad. Ett tidigt spràkbad inleds i daghemmet, ett fördröjt sprãkbad pà
làgstadiet och sent spràkbad pù högstadiet.

Kalla: Centretför språkbad ochflerspråkighet vid Vasa universitet
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7.4 Atmaningar i Pedersöre

Att starta upp en språkbadsskola i Pedersäre kräver noga planering och tångsiktighet. I
initiativet framkommer inte om tanke,n ¿ir både ett finskt språkbad och ett svenskt sprakbad.

Antalet finska elever som nu gar i Edsevön koulu åir för litet för ett svenskf språkbad, men
det kan tåinkas att det finns elever som går i kommunens svenska skolor med finska som

modersmåil. Råicker dessa till ett svenskt språkbad och finns det ett intresse för ett svenskt
språkbad också?

Utmaningar für språkbadet i Pedersöre

Placedry
fiasügtnt

Det är några frågor som man b<ir st¿illa innan man bÖrjar planeringen.

. Vilken modell av sprakbad eftersfiåvar man? Den vanligaste modellen ¿ir tidigt ñrllständigf
sprakbad i vårt land. Den modellen finns i Jakobstad och Vasa.

. Vilket intresse finns det bland vårdnadshavare för att anmåila sitt barn till sprakbadet? Hur
måiter man dettq dvs. hur ffu man i gång projektet?

. Är infiesset lika i hela kommunen eller åir det lokatt fÖranlaat? Ett sätt är att kanalisera
infiessct via någon typ av förlildragrupp som agerar talesman för projektet. För att dett¿ ska

lyckas bör vårdnadshavarna aktiveras och bilda nÍitverk ftir att få igang projektet. Det finns
paralleller till fenomenet att starta en svensk skola på en finsk ort. Aktiva vårdnadshavare
träffas och bildar en svensk grupp i ett daghem med svenska barnträdgfudslärare, sen

fortsåitter dessa i en svensk förskola. Sedan kan nåista steg vara att en svensk klass ak I
bildas i en finsk skola. Under hela tiden arbeta stÕdgruppen för att antalet svenska barn
anmåIs till daghemmet osv. Smaningom finns en svensk skola på en finsk ort som S:t
Karins svenska skola, grundad 2011, som befinner sig i samma byggnad som Hovirannan

lnfeose S:lailModsll Omftthlng

Språkbadet I Peder¡öre

Peæomlen
Uppbgnlngs'
orråds

AbËder
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koulu.
. På sikt bör man ålven diskutera om man avser att ordna språkbadet i hela grundskolan eller

endast i åk l-6. En eventuell fortsättning för åk 7-9 kunde då ske i Jakobst¿d under
förutsåittning att ett avtal uppgörs. Det år l¿ittare att ordna sprakbadet i daghemmet, förskolan
och åk l-6 än i hela grundskolan. Någon egen låiroplan används inte men timplanen är
annorlunda frAmst med tanke på undervisningen i språkbadsspråket och modersmålet enligf
Utbildningsstyrelsens direktiv.

. Hurudan kompetens har den nuvæande personalen för att arbeta i sprakbadet i daghem,
förskolan eller grundskola? Blir det aktuellt med nyanställningar eller fortbildning av den
nuvarande personalen? I daghemmet och forskola ska personalen kunna sprakbadsspraket
fullstlindigt, dvs. finsksprfüiga bamûådgårdsl¿¡ra¡e skulle arbeta i ett finskt språkbad.
Betydo detta att nuvarande personal bör omplaceras? Gåillande klassl¿¡rarna söker man
oftast efter fullständigf tvåsprakiga klassl¿irare eller klasslärare som gâût

språkbadslararutbildningen i Vasa.
. Ä¡ innesset för sprakbadet kontinuerligt dvs. kan man våinta sig att det va{e fu finns ca 25

barn som anmäler sitt bam till sprakdaghemmet och sedan fortsätter till fôrskolan och
grundskolan?

o Var placerar man sprakdaghemmet, fÒrskolan och språkbadsskolan? Kommunen kan våilja
at| attha hela kommunen som upptagningsområde f<ir sprakbadsskolan. Det betyder att man
gärna placerar skolan så att den är tillgänglig för alla. Dett¿ betyder i praktiken att Sursik
området, dit s(iutsarna frrngerar fran hela kommunen, är det mest logiska. Sprakdaghemrnet
och förskolan borde placeras i samma byggnad eller i omedelbar närhet. Kommunen kan
även välja att ha ett mindre upptagningsområde för språkbadet och då använda principen om
att elever inom detta område har sprakbadet som nåirskola medan andra elever kan ansöka

om råltt att gä i sprakbadet men då utan rått till skols(iuts. Denna fråga bör ses ur både

kommuninvånarnas rättsliga situation och ur en pragmatisk synvinkel. Skolskjutsama
fungerar på morgon när alla startar samtidigt men på eftermiddagarna har ak l-6 kortare
dagar. Till daghemmet skjutsar vårdnadshavarna sina bam men till förskolan och
grundskolan ha¡ man rått till skols$uts om gränserna fÖr skols$uts uppfulls. Om forskolan
börjar och slutar med dagvård ansvarar vårdnadshavama för skjutsarna.

. Är det fråga om ett nybygge eller omfördelning av de nuvarande fastigheterna som ska

diskuteras för ett ev. språkbad?
. Ett sprakbad i Pedersöre har konsekvenser för de öwiga skolorna med svenskspråkiga

elever. Om ett ca 25 elever varje fu börjar i språkbadsskolan betyder detta att antalet elever
minskar i motsvarande grad i de öwiga skolorna. Antalet elever ökar inte utan omfördelas.
Om antalet födda i kommunen ligger pä ca 140 elever och intresset är jämt fördelat i
kommunen Éir inverkan på de större skolorna marginell medan inverkan på de mindre
skoloma kan vara större och eventuellt ödesdiger. Det åir tveksamt om en sprakbadsskola i
Pedersöre lockar inflyttare fran andra kommuner, men kanske hindrar m¡inniskor att flytta
till en ortmed sprfübad.

Det fir fråga om en lang process, vilket betyder att man inte behöver ha allt fardigt innan
man börjar. Det som krË¡vs åir ett stort engagemang, frÊimst av de vfudnadshavare som Íir
infesserade, men även av tjänstemännen.

I initialskedet blir det merkostnader för verksarnheten eftersom det åir en ny verksamhet. På

sikt kostar en elev i en språkbadsskola i princip lika mycket som en elev i
allmänundervisning fÖrutom skolskjutskostnaderna som år högre om hela kommunen åir

elevupptagningsområde.
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7.5 Å,tglirdsplan

. Ordna ett inforrrationstillf?ille för vårdnadshavare om sprakbadet under varen 2018
med inbjudna representanter från Jakobst¿d.

o Om inüesset är tillräckligt stort, bilda en arbetsgrupp med föreüadare for
intresserade vårdnadshavare, tjänstemän och förtroendevalda.

o Bered ärendet i nämnden f<ir småbarnspedagogrk och utbilrlning och reservera medel
í2019 års budget med start för femåringar hösten 2019.

. Beroende på ev. fortsättning reservera medel i budgeten för 2020 fOr
språkbadsförskola.

o Reservera medel för planering av starteû av språkbadsskolans forsta årskurser.

Åtgåirder

InformationstillfÌille om språkbadet

Bildande av arbetsgrupp

Ärendet bereds i beslutande orgaû

Anslag i budgeten för sprfübadsdaghemmet

Språkbadsdaghemmet startar (5-aringar)

Anslag i budgeten för språkbadsförskolan

Sprakbadsforskolan startar (6-aringar)

Anslag i budgeæn för sprakbadsskolan åk I

Sprakbadsskolans åk I startar

Bilagor:

Skolornas elevstatistik

El evupptagningsområden

Uppgiftsbeslaivningar

Språkbadsinformation

Tidtabell

Våren 2018

Våren 2018

Hösten 2018

Är ZOlg

Hösten 2019

ArZ0Z0

Hösten 2020

ArZ}Zt

HÕsten 2021
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$73

Dw:3t7 t}AÁ

Skolor¡¡s upptegn ingsom rldcn

skolupptagnlnssom{.ena fnns prcciscrde i cn k¡rr¿ som ñnniu med i saarma for-m¡t under mûnga ûr. Under hand-har vissa områd"n jutaru..r,ligr betrov. sulda be-slut h$.ngir angilcndelutg i dagvård$- 
""r, 

,t¡il¿"iõiümrii* I dct crom fi¡ dockde gnmla skoldistrikcn fo¡Arangõ-rrulandc. Eft"5g; tppä; skota dnagits in hün_fðrs nu l^appfors skolas elever till dileresse skota- Detra rñ;; också i den uppdate-ra& kartan över skorornas uppragningsomr&en som *päo*r.*
t Osær¡soxatternð och Edscvõ områder har fì¡nni¡s vissa okl¡rlrcærfill vilkr,rpprag-ningsområden eleverna hÕ-r. En ny g¡ünsdragning fðreslâs r"tt"" Klllby och K¡ttcrrnenligt kfftgränscn mellan byarna- -

områder vid Hålrö qt av orika gårdsgrupper och styrs tiil Edsevð ¡korss upptag-ningsomrüde. Finns hq 
",.î*eåtdre*õr*t'fnmirjer óm gi tîðrþnsð skora och devill även att sinn bnrn gilr ¿ür. ise¿aiu iolt uuttout en suú'anøIan till Dagvårds- ochutbildningsnemndens sektion fðr bcslut om detta.

Utbildningsdircktõrcns fõnlrg:

Föreslils at¡ den upglaterad,e kart¿¡¡ fðr skolom¡s upptagningsområden godkånm.

Dagviirds- rxh utbirdningsnåmnden bcsrör i cnrighet mcd fõrrragcr.
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2. Ãrenden rom glllcr dcvcr
keciscingar, koqptrylqgaf ñnu i skolorms [rfr¡¡rlancr och lsoplaner

Omgnmd€rÍs ñrclcvrntrg¡ing;urv¡berikicrochinftdecpmvbccluEr, S€Ltbn

Beslur om ¡fr till lmdenirning ¡onn koúmurcn ordn¡¡ i fthrta h¡nd ¡nte Scttim
bam sonårbomtt¡ i kom¡nmcu"

: Bylcavpl¡tsfðr aygnndldenfc¿ning¡omh¡r¡¡nb¡nd
mcd uudcwioingco" ubn aü fnùs pl r¡ndãviio¡rgsrpdfct,

j

Seldion

ctt annn upptrgningsod& ån ega mpornrt
at clkr fler¡ lr

når till s¡nr¡¡ upptag¡ingsorrtdo bðr tvú cllcr flerr stolc b€slrú€r

Prlmlpbcdur:

Elev hs rlü rtt $ enHllo dll dlion byt¡ ¡l¡ol¿ lfunmu¡en r¡aten mdn¡r oller *lr fðr rto$iurltoctnerler vid byte
¡v ¡L,ol¡. Komnmcn står dock för úolslqi¡fskostul€r cm uppet& p.g,a" sLolbyæ mod r6d av övcrfðting tilt
rycciahÍdcniming dñr rloþfogen skcr i rpecialllrcs. (Hånv. till regctverk fðr skolskjutnr). Smnr rcgel gållcr
ñßkole

Ordnrode av rmdcrrrirning i änme ¡ou¡ fims i ''¡rr¡tl¡pptNg¡¡û$orûûdc ðn
elervcns eget bcslua ¡y

Sektion

Best¡m¡DmdÊ ¡v çlevcns nãrskol¡ och s&ohns upptagingsonråd€ Sck¡io¡

Prtndpbcrhr:
Elcv hðr till det u¡ptagningsomådÊ inom vilket hur år bosdt, &n ¡L nå¡skolån. Eþv hðr dll 6nsk- clter sven¡kcp!åkigt
Wptrgniagsornrldc, dvs. olwco sk¿ ha fðrnlgr ü sh¡dcrs É skol¡ns nndcwimin$Epråk Orn clweo f{irmå¡ ¡tudcra
bðdePåfrulraochptrvenrþftvå¡dn¡d¡h¡v¡¡envfl[es&olaRshoran¡v¡rarf r¡üelevensryr¿kh¡nßtüperuppryUs
cnligl oven dnlnds villkor. OBSI Skolsr avgörom rpråkte* behðrvs. Skol¡n h¡r rËtt ¡tt bcgrüns¿

¡ KriFriern¡ för r¡n¡l rv ewnskrpråkþ elwcr till Erlsctón koulu üÍ
. Sysko'n till clercr i skol¿n her f&t¡¡
r Blwco försürfiûslßå

, . Fðrtutilltvþråeþ feniljcr
¡ Högst €o üBdjcdcl ¡v elcvcrn¡ i hl¡¡s€ñ
¡ Elçva bðr ha gûu i fmsk för¡kol¡ fórc skolgtngen futeds i Edscvön loulu

Gruppstodelten ñr sålcd€s inF bli Fr shr och rkolstcjrlsarm n¡sþ hnn¡ ordn¡s ¡nrl¡rnll¡cnligt. Fhska ¡cltioæn
fðrüchållø sigrãnen ar bochúa om inagningen

Îi[ den Sn¡ndEggedc undcrvisaing son tmmunø o¡dnr sntrs i fórtù¡ hrüd büú sm & bo¡att¡ i kornr¡¡me¡¡" Berlut
om aatsgande ¡v bmt Êûn ¡ndr¡ kommmcr åü¡s ¡v scltio urgå€nd€ ftûn sår¡Iild bedðaming rv ¡nðjligbetôrtrs a¡t
odna udervisnhggr"
Vid mtrgning till rnm ¡kola svår¡r vû¡úadshsva¡en förds kostn¡d€r ¡om EaoryortGû cltcr ledsagningen ¡ncdllir.

Sclrim

Sgltirn
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Rektors trypgifter

RclCIor trea dån*cimcüavarc i lêd¡ode ¡t¡lhing rom lodcr, Avcnalr, uweckl¡rochosvrarfir
vcr*¡rmhelcovidrkohn Rddolhdlledr,*ynochðr¡err¡rl¿r¡nfuvimingcnochfurnign¡ndlåggnnde
utbildoÍng/S/Enåsict ssmt fu[gürrä do rrypgiftßrinoe õrvaltning €ko¡mi och uudaviming som ûlagtr
høm/benæ. Uttver ovan nland¡ ankooncr pû rer õ$¡ndô r¡ppgifur:

. led+ utvcckh, phncr¡ ocù ðverrnl¡ d¡n pcd¡gpgisk¿ vcttrmhom och ele\¡y&dco ramt *ohnr
htcrtrdcr¡cm¿ vcrtrmhst, förvaltnhg och *onmi

. ht.ñrlh¡ c&mouri-, r€dt¡t och htr¡ítctsrmõ{inrng

' c& $ðûsÞ/bcål¡ing¡innch¡rnrco cam cõrja ñr dcr¡¡ upf¡tthå¡tudo av 

''tce¡kis,igb€û 
och

@tirãtion

. genomñntootinucrligs Uvecefing¡rmt¡lned ti¡n¡æ-lbcfanning¡iucùavr.ñn

. r¡p¡ünhllla och rtyn a¡betsprccq¡cfL (vc¿amlet¡phû, l&oplaD, utvã¡d€úin& rfvecklíng av
¡rba¡gcmcn¡&¡pcq nåtvcrt¡. och portner*rptpaojcfq smsüae mcd inuercegrupper m.{1.)

. verlo¡om lära¡r icgnalårcåmcn

. angvsa fllr ordningr- och snkerüet¡frûSor

. uppråtthålb oeh vtd¡m¡wec&l¿ sin yrtcsrkicklighct s¡mt aktir¡t infwsrcna och a dcl ¡v infuu¡tion
som m¡u)4crt¡ll yrtÊt

. undsrlyd¿(iünetcaonaroc,h iafna tpoadsplihco

. bsvilj¡ underþdandc S¡ncimet$n¡"r ti¡rlË¡e¡e oc¡ i ¡rbctsavt¡lsfitrùåilde $¡Eode pcr¡oncr

dãrstldighet ellø bsûiel¡e från rrbeeuppgiûcr och ¡rc6¡l¿ vikaríe i colighst ned av sehionco givna
befogêûh€tÊr förhðgst 6 mlnadcr

. $ys¡ ñray (rmdøvi¡ning¡)tjtnrto-/beåttnhgqinn¡h¡rnrcs imoú¡ktion i a¡ùetet

. i slcolaûs lüsårsplan dpñnicras ÈrEåtEÊ iûll bådc rdsor och viccælctc/birãd¡oè tüor ãr

Êånr¿rude

. ¡ü bosh¡t¡ om rcsefrrcdnrn& för ¡itosæ- och befrttningpimeharnrc inom rfbtldningø fÕr

übildrilg och småbarn¡ped¡gogik, sl vid¡ imeæmt¡¡nd¡ h¡r *adg¡¡¡ elløbcstå¡nts

. ansv!ú! fóú sfolos intcrnr ocb extgoa inform¡tim

. hltrdb¡ r¡ppgrfts €ûligt r¡ppgifub€Ekivning mr Unrc

. fullg&a ðvriga frr re,ktorn å¡¡gd¿ umgiûer

. Vicersktoroch bitãdmde rslfor

Varje cnrkitd *ol¡ b¡r en vicÊtlhor ¡om frrordoæ tillsvidÃE bld tårrn¡. Scktiom utss viccrcltr.
Vicerekor fingqìr¡ ¡m süllftffildmdc dt nlcor p.ga. jÍv cllcr ft{¡rv¡¡o ¡r filrhinùad ¡n ikür sin¡
tjtrrtcûliggtd€û.

Bitrådmde r€ktors rrypgifter:

PÊdcß&ê [D,/nnggir¡rn ocå Sußik ¡kol¿hrbiütd¡nds¡d¡roærvilk¡ fðmtdn¡3 till¡vidar€ blmd lãr!¡Ds.
Selcioncn utser bit$üde rchor.
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21. Fôrc¡tlndrrc fõr deg[em/fõr¡kolr

@ fõrcúlnd¡rc fr cn tJln*ctnncù¡v¡rc I lcdrndc ¡üürlry lor lcder, üvervrklr,
utvccl¡lrr och rnrvrnr 6r cnhctcor rnrl¡r¡mtct Uûüvcr ovrn nlmnd¡ ukommr pl
¿ryhcn¡f¡rc*Uderen lõ{endc uppgtftn
. in¡å¡ helhctcævr¡!û ftrenhchs pd¡godt
. leda, utvedrla,pluoraochõverv¡t¡ den pedagogislowct¡mheb ocåeohs iffitrdcrt€Nns

vc*sut¿ ûkn¡ltning ocå elonmi
. stõdÀ ûù.û$es¡m och de €ükildr nodsbctun¡ i dcras Ftc¡n¡¡¡¡g¡ utve*ling
. o,qpni¡c¡¿vqlarnbcten úieh rynßt út Sõd¡ brm vfm¡mdq ntvoc,tlingoch l&üds
. ñ'rdcla och ¡¡modn¡ €ûbtms pøsomlresus ¡l m æsunen uvlnds på at tndmål¡cnl¡gl och

efreldivt ¡åfr

. upfttûllh ocå r¡tvectl¿ nmãtÊtst ncd vå¡dn¡&ha¡mr

. &ligpn upgðm arücüplen och utvl¡dcra ve¡tsemhcten i ¡am¡bete med dc ûvriga

@
. anrv¡ra fðr och godldona perm¡¡leo¡ s€Næstrú i €ûligM Ed dfoÊktþ

. upfÍttüåll¡ ocü rtpa ütetryroc€û¡cna

. úlrtvrrr fir u cnheten ¡¡ppfyllcr säktelsfôrgs¡riftcsn¡

. vcrtr ¡m butüdgåúüeârc i gfrryp och bmdha uppgftgr mli* rypgiffsbcstrivoÍng fðr

t¡rnr¡¿gHül¡r¡rc €nligÊ fö¡ordn¡¡de

. bsvilja underlydande befuingdnnebavac l¡tmtldigb€ú ellcr bcûiel¡e ûln ubctupgiftcr och

snsülls viksrie i cnlÍgb€t d ¿v nåmoden givra be,fognnhøct Frhögst 6 mfo¡der rmdcr tida för

det fåltstãüd¡ lãsl¡st

. tün ü ust¡lls ¡jr¡t*¡r¡e frr hðgpt 2 r¡eclm rmdcri¡ni-cr¡gut¡

r lnrn'{rcû¡ nod l€dsro ftr drgvå¡ecrvicc mdñ& bta öppothå[niqg och loodinering rv

p€rtmdfesrs€n undcr lorcn

. ansv¡¡a fðrrypgörüd€ avperronalcns ûbetsÊchcúa

.led¡pccsm¡UAen

. genmflhr fontinmtiga utrecllingsamtal ned bcûttninptmchavrrc

. al$uüa mr uy beñttningpimchavacr in¡odulcim i ûüGtE

. geh¡n ftÊseftrordnrnde förenheæa¡Uefr$nin$hr€havsre

. h¡ndlsda, stõdå och sttta beñnninpinnch¡va¡n¿ i dcrss yrlßss¡oll

. fimgerasonpod¡gog¡se¡ hdaß

. delai fihestfod¡m¡¡gsmasmm¡mðt¡n

. dela i utetsgrup'pcr

. avgerryportcrochüed¡ing¡r

. delt¡ i forôildning fór ¡tt uprprtthålla och vidscuweckla rin yrkesskíctligha samt a&tiw informer¡

ocb t¡dcl av inform¡tion lour ufnytertitl yrkct

. underly(h {ånseansvar och iak¡¡ tyroadspllhten

. anrvri¡ ftr am¡dnande ¡v dagrdrd för de ñrgkol€bûm som bshðver dåwûrd tmdsr &skolånE il
lorperi&

. fi¡llgör¿ övrigr ft'r ñruÉndarÊ åt¡gda uppgiñer
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liturllone¿
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 476/2017 

 

§ 111 Svar på motion gällande återinförande av kommuntillägg 

 

David Pettersson, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 

2017 in en motion där man föreslår att ett kommuntillägg återinförs i Pedersöre. Detta 

för att värna om familjernas möjlighet att själva kunna välja hur deras barn vårdas. 

  

Kommundirektörens förslag: 

  

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till nämnden för utbildning och små-

barnspedagogik för utlåtande.  

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 

§ 225/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

_______ 

 

 

En utredning gällande återinförande av kommuntillägg har utförts och presenteras vid 

nämndens möte. 

 

Utredningen som bilaga.  
(beredning: dagvårdschefen) 

 

 

Utbildningsdirektörens förslag:  

 

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik tar del av utredningen. Föreslås att 

kommuntillägg inte återinförs i Pedersöre kommun. 

 

 

USN Nämnden för utbildning och småbarnspedagogiks beslut: 

§ 36 

Nämnden beslöt i enlighet med förslaget. 

  

 

 

Kommundirektörns förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, med hänvisning till nämnden för 

utbildning och småbarnspedagogiks förslag samt bifogade utredning, att kommun-

tillägg inte återinförs i Pedersöre kommun. Motionen föreslås härmed vara slutbe-

handlad. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 111 

På förslag av kommundirektören beslutade kommunstyrelsen dra bort ärendet från fö-

redragningslistan. 

  

 

  





 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 

 

21.05.2018 

 

 

 

140 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 268/2017 

 

§ 112 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Johansson, samt  

nyval 

 

Tommy Johansson anhåller om befrielse från förtroendeuppdragen som viceordfö-

rande i miljö och byggnadsnämnen samt som ersättare i Fonden för Esse å, Sam-

kontrollen av Esse å, Purmo å och Kronoby å samt Österbottens vattenskyddsförening. 

Orsaken till anhållan är att Johansson flyttar till annan kommun i början av juni 2018. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Tommy Johansson  

befrielse från förtroendeuppdraget som viceordförande i miljö- och byggnadsnämnen 

samt förrättar nyval. 

 

Kommunstyrelsen beviljar Tommy Johansson befrielse från uppdraget som ersättare i 

Fonden för Esse å, Samkontrollen av Esse å, Purmo å och Kronoby å samt Öster-

bottens vattenskyddsförening och förrättar nyval. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

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

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 113 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: 104-106, 108-113 

 
 
Omprövning 
 

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

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna: 107 

 

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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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

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  
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