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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 114 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 115 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Ralf Lindfors och Camilla Roslund-Nordling. 

  

 

 

 

 

 

 

§ 116 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan i föreliggande 

form. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 234/2018 

 

§ 117 Resultatprognos för år 2018 

 

På basen av budgetförverkligandet per den sista april har sektorförvaltningarna gjort 

en resultatprognos för detta år. Den största kostnadsavvikelsen som noteras gäller spe-

cialsjukvårdens kostnader. Under årets fyra första månader har kostnaderna överstigit 

budgeten med 0,6 miljoner euro. Småbarnspedagogikens intäkter kommer att vara 

120 000 euro mindre än budgeterat. Inom den grundläggande utbildningen beräknas 

kostnaderna öka med 62 000 euro, främst på grund av ökat behov av elevvård. Inom 

tekniska sektorn beräknas kostnaderna för snöplogning och underhåll av områden 

överstiga budget. Mindre budgetöverskridningar beräknas också uppstå inom ekono-

miförvaltningen och medborgarinstitutet. Skatteinkomsterna och statsandelarna kan 

budgeteras något högre än beräknat, vilket delvis uppväger kostnadsökningarna men 

det förväntade resultatet för pågående år sjunker till nära noll. Prognosen måste ännu 

revideras på basen av eventuella budgetavvikelser inom social- och hälsovårdssektorn. 

 

Till resultatprognosen bifogas också en översikt av budgetmålens förverkligande per 

30.4. Av de 128 mål som kommunfullmäktige fastställt är 11 redan uppfyllda, i 26 fall 

har arbetet ännu inte påbörjats, i ett fall anges att arbetet är försenat medan det i reste-

rande 90 fall fortskrider som planerat.    
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

  

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen antecknar resultatprognosen och måluppföljningen för kännedom 

och uppmanar samtidigt ansvariga tjänstemän att vidta nödvändiga åtgärder för att mi-

nimera kostnadsöverskridningarna.    

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Centralvalnämnden 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Presidentval Genomfört val Totalt 
valdeltagande på 
minst 73 % 

   Färdig 

Landskapsval Genomfört val Totalt 
valdeltagande på 
minst 70 % 

   Opåbörjad 

  
Revisionsnämnden 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Revisionsnämnden 
organiserar 
revisionsverksamheten 
så att denna kan 
utföras i enlighet med 
god revisionssed. 

Tjänster för extern revision 
omfattande 16 
revisionsdagar per år köps 
in. 

100 %    Färdig 

Revisionsnämnden 
avger en 
utvärderingsberättelse 
som sporrar 
kommunens 
tjänstemän, anställda 
och förtroendevalda 
till fortsatt 
engagemang för 
kommunen bästa. 

Revisionsnämnden avger en 
utvärderingsberättelse för 
år 2017 till kommun-
fullmäktige för behandling 
inom juni månad. 

100 %    Färdig 

Revisionstjänster köps 
från OFR-samfund. 

 100 %    Färdig 

  
Allmän förvaltning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Vi förbättrar och 
effektiverar vår 
samhällsplanering 
ytterligare i samråd med 
invånare och företagare. 

Uppföljning av egen 
verksamhet, doku-
mentation, protokoll, 
bokslut. 

Förverkligade planer. 

Det finns en lång-
siktighet och fram-
synthet i plane-
ringen. 

   Under 

arbete 

Goda kommunikationer 
till och från kommunen 
är en förutsättning 
tillväxt och välfärd. 

Intressebevakning. Dokumentation och 
beslut som bygger 
på tillförlitliga fakta. 

   Under 

arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Förstärka inflytandet i 
samarbetsorganisationer 

Ökad effektivitet i 
samarbetsorganisa-
tionerna. 

Ökad effektivitet i 
samarbetsorgani-
sationerna, samt 
minskade kostna-
der. 

   Under 

arbete 

  
 
Reservering för sysselsättning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Sysselsättning för 
arbetslösa ordnas i den 
omfattning som arbets- 
och näringsbyråns 
anslag och antalet 
stödberättigade 
medger. 

Antal arbetslösa som 
sysselsätts via lönestöd 
eller i rehabiliterande ar-
betsverksamhet. 

40 personer    Under 

arbete 

Företag, föreningar och 
privatpersoner som 
anställer ungdomar från 
Pedersöre i 
sommarjobb 
understöds via 
kommunens system för 
korttidsjobb 

Antal ungdomar anställda 
i korttidsjobb. 

75 ungdomar    Under 

arbete 

Kommunens andel av 
arbetsmarknadsstödet 
minskar 

Kommunens betalning 
2017- 

Minskning 5 %    Under 

arbete 

Kommunen anställer 
sommarjobbare inom 
den egna 
organisationen och för 
tio ideella föreningars 
behov 

Antal ungdomar i 
sommarjobb 

115 ungdomar    Under 

arbete 
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Planläggning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Utarbeta verktyg för en 
mer stategisk 
markpolitik 

Andel av inköpta områden 
som tagits i bruk. 

Inköpta områden 
tas i bruk och 
resurser placeras 
rätt. 

   Opåbörjad 

Mer internt samarbete 
vid planläggning 

Antal möten gällande 
planer/år. 

Ökad förståelse för 
innehållet i 
planerna vilket 
leder till smidigare 
handläggning. 

   Opåbörjad 

 
 
Ekonomiförvaltning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Den ekonomiska 
rapporteringen 
utvecklas och förbättras 

Bokslutsprognos uppgörs 

Nytt rapporteringssystem 
tas i bruk System för 
rapportering av skadefall 
och incidenter förbättras. 

2 ggr/år (30.4 och 
30.8) 

50 aktiva användare 

Elektronisk 
rapportering införs. 

   Under 

arbete 

Löneräkning och 
fakturering 
koncentreras till 
ekonomikansliet 

Koncentreringsgrad. 100 %    Under 

arbete 

Inköpsfakturorna 
hanteras 
kostnadseffektivt 

Andel fakturor som 
cirkuleras elektroniskt. 

Andel FinVoice-fakturor. 

100 % 

 
50 % 

   Under 

arbete 

Faktureringen och 
löneuträkningen sker 
smidigt och 
kostnadseffektivt 

Andel kunder som har e-
faktura. 

Andel lönetagare som får 
lönebesked per e-post. 

25 %  

 
90 % 

   Under 

arbete 

  



 
 

Delårsrapport 30.4 

 

06.06.2018 

 

 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Samverkan och 
delaktighet betonas 
inom personalarbetet 

En personalstrategi 
utarbetas. 
Arbetsvärderingen inom 
AKTA uppdateras. 
Handlingsmodell för 
uppföljning och 
förebyggande av 
sjukfrånvaro. 
Enkät om likabehandling. 
En utbildningsplan 
sammanställs. 

Strategin godkänd. 

En 
personalgrupp/år 
Sjukfrånvaron 
minskar ytterligare. 

 
Åtgärder genomförs 
400 kursdagar. 

   Under 

arbete 

Bespisningsverksamhet
en fungerar enligt den 
sk. regionköksmodellen. 
Användning av 
utrymmen och personal 
optimeras. 
Verksamheten fungerar 
också i exceptionella 
situationer. 

Mångprofessiona-litet 

Mångkunnande 

 
 
Prestationskostna-der 

Antal personer som 
kombijobbar ökar. 
Antalet personer 
som kan flera än ett 
jobb ökar. 

2,53 €/skollunch 

2,60 
€/daghemslunch 

1,65 €/morgon och 
mellanmål 

18,60 €/kostdag 

   Under 

arbete 

Kvaliteten inom 
kosthåll- och städning 
följs upp och förbättras 
på basen av 
kundenkäter och andra 
utvärderingar. Arbetet 
med att säkerställa och 
vidareutveckla 
bespisningens kvalitet 
inom äldreomsorgen 
fortgår. 

Andelen nöjda kunder. 
Matsvinn. 
Kundanpassad 
salladsbuffé. 
Råvaruinnehåll. 

Potatis–varieras, fullkorn–
maximeras, socker och E-
koder-minimeras. 

90 % 

3 % 
2 ggr/vecka 
 

Kötthalt > 50-70 % 
Fetthalt < 10 % 

   Under 

arbete 

Kostnadseffektiv 
städning 

Kostnad/m2/dag. 13,00–16,00 
cent/m2/dag. 

   Under 

arbete 

Ergonomisk och 
miljövänlig städning 

Städmetoder och redskap. Maskiner och 
metoder förnyas. 
Dimensioneringen 
uppdateras. 
Användningen av 
kemikalier minskas. 
Städrobotar testas. 

   Under 

arbete 
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IKT-stöd 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Skolornas datorer och 
skolnätverket överförs 
till samma domän som 
administrationen. 

Windows AD samt 
Upkeeper installerat på 
skoldatorer. 

Systemet i bruk för 
50 % av datorerna. 

   Under 

arbete 

Användarstödet 
fungerar bra 

Användarna får kontakt 
med ikt-personal vid 
behov. 

Användarna upplever att 
ikt-stödet fungerar bra. 
För verksamheten kritiska 
funktioner prioriteras. 

Responstid max. 2 
dagar. 

 
Positiv kundrespons 

Systemen hålls 
igång under samt-
liga arbetsdagar. 

   Under 

arbete 

IT-säkerheten hålls på 
en hög nivå 

Störningar i systemen på 
grund av säkerhetsluckor. 
Säkerhetskraven för 
mobila enheter höjs. 

Användarna känner till 
säkerhetsriskerna i 
samband med dator-
användning. 
Fungerande 
brandväggslösningar 

Inga driftsavbrott. 
 
Telefoner integreras 
i ett resurshante-
ringssystem. 
Alla som har 
inloggningsrätt har 
avlagt kursen i IT-
säkerhet. 
Optimerad lösning 
med eget 
spamfilter. 

   Under 

arbete 
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Avbytarservice 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Ordna bra 
avbytarservice åt 
lantbruksföretagarna 
och 
pälsdjursuppfödarna 
inom hela 
verksamhetsområdet 

Uttagna semesterdagar. 
 
Dagarna inplaneras jämt 
fördelade under året. 

95 % 

Uttagen semester 
fördelas jämnt på 
båda års halvorna. 

   Under 

arbete 

Nöjda kunder Kundundersökning utförs i 
början av 2018 (vitsordskala 
1-5). 

Svarsprocenten är 
minst 50 % på kund-
undersökningen. 

   Färdig 

Kunderna är nöjda 
med avbytarnas 
yrkeskunskap 

I samband med 
semesteravbytning. 
I samband med 
vikariehjälpsavbytning. 

Medelvitsord 4 

Medelvitsord 4 

   Under 

arbete 

Kunderna är nöjda 
med förvaltningens 
verksamhet 

Kundservice. 

Nåbarhet. 

Tillräcklig information. 

Förverkligande av 
vikariehjälp. 
Förverkligande av semester. 
Tillgången på 
subventionerad avgifts-
belagd avbytarservice. 

Medelvitsord 4 

Medelvitsord 4 

Medelvitsord 4 

Medelvitsord 4 

Medelvitsord 4 
Medelvitsord 4 

   Färdig 

Kompetent och 
serviceinriktad 
personal 

Förvaltningspersonalen och 
avbytarnas behov av 
skolning gås igenom 
individuellt i samband med 
utvecklingssamtalen. 

Arbetsförhållandena på 
gårdarna fyller de krav som 
arbetarskyddet kräver. 
Avbytarna beaktar 
arbetsskyddet i sitt eget 
arbete. 

Förvaltningspersona
len och avbytarna 
har tillräcklig 
skolning för sina 
arbetsuppgifter. 
 
Olycksfallen och 
sjukfrånvaron 
minskar från år 
2017 nivå. 

   Under 

arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Avbytarservicen 
ordnas lagenligt och 
kostnadseffektivt 

Den avbytta dagen är 
uppmätt enligt lagen och 
avbytarens arbetstid mot-
svarar den avbytta 
företagarens uppgiftsandel. 
Tidsuppgifterna och 
uppgiftsandelarna i 
lomitusnetti är korrekta. 

Faktureringen av 
avbytarservicetjänster görs 
senast under utgången av 
därpå följande 
kalendermånad. 

Den avbytta 
semester- och 
vikariehjälpsdagen 
är lika långa. 

 
De angivna klock-
slagen är de som 
används i 
planeringen. 
Faktureringen görs 
månatligen, gäller 
också de villkorliga 
besluten 
(kommunal 
avbytarservice). 

   Under 

arbete 
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Landsbygdsnämnden 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Utbetalning av EU- 
och nationella 
jordbruksstöd 

Handläggningar och 
stödutbetalningar inom 
utsatt tid 
Landsbygdsverket övervakar 

100 % 

 
Inga betydande 
anmärkningar 

   Under 

arbete 

Följa de 
verksamhetsmål som 
överenskommit med 
Landsbygdsverket i 
avtalet om 
utbetalningsställe 

Registreringar gjorda före 27 
juni 

100 %    Under 

arbete 

Uppföljning årligen i 
garantin om 
utbetalningsställe 

Besluten till odlarna skall 
överlämnas inom 2 månader 
från utbetalningen 
Återkravs beslut skall fattas 
inom 6 månader från att 
grunder för återkravet 
uppkom 
Utbetalningar ska få 
godkänd status i systemet 
inom en månad från det att 
hindret för utbetalningen 
avlägsnades. 

100 % 

 
100 % 

 
 
100 % 

   Under 

arbete 

Skolning och 
information åt 
jordbrukarna 

Antal skolningstillfällen. 

Antal informationsblad till 
jordbrukarna 

3 skolningstillfällen 

Minst 3 informa-
tionsblad 

   Under 

arbete 

Skolning i miljöstödet 
ordnas 

Ändamålsenlig skolning som 
ordnas i samarbete med 
NTM-centralen 

    Färdig 
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Förvaltning; Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Utarbetande av 
informations- och 
marknadsföringsmater
ial för sektorn 

Konkret informations- och 
marknadsföringsmaterial 
finns utarbetat som kan 
distribueras via olika 
kanaler. 

Attraktiv och 
professionellt 
informations- och 
marknadsföringsma
terial som finns 
lättillgängligt för 
alla. 

   Under 

arbete 

Utvecklingsplaner för 
alla sektorer följs upp 

Utarbetade 
utvecklingsplaner som följs 
upp och utvärderas. 

Alla enheter har 
utvecklingsplaner. 
Alla enheter arbetar 
med långsiktigt 
utvecklingsarbete. 

   Under 

arbete 

Utarbetande av 
strategi utgående från 
servicenätsutred-
ningens resultat 

Färdigt formulerad strategi 
för verksamheterna. 

En strategi för 
verksamheterna. 

   Under 

arbete 

  
Småbarnspedagogik 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Upprätthålla 
verksamhetsutrymmen 
av hög kvalitet 

Kyrkekans förskola och eftis 
- fortsatt planering för 
permanenta utrymmen. 

Tummeliten 
daghem/Edsevö förskola- 
fortsatt utredning av 
verksamhet och lokaler. 

Planering av omdisponering 
av Dressinen enheten: 

- Fortsatt planering för nya 
utrymmen för Dressinen 
förskola och eftis 

-Nuvarande 
förskolutrymmen tas i bruk 
för småbarnspedagogiska 
platser. 

Hälsosam miljö för 
barn och personal. 
För ändamålet 
lämpliga lärmiljöer i 
utrymmen av hög 
standard. 

   Unde

r arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Utveckla innovativa 
lärmiljöer och olika 
pedagogiska 
inriktningar 

Genom olika pågående 
projekt under året 
förverkligas nya lärmiljöer. 
Lärmiljöer både inom- och 
utomhus som främjar 
rörelse och fysisk aktivitet 
samt språk och 
kommunikation. 

Nya innovativa 
lärmiljöer och peda-
gogiska inriktningar 
förverkligas och 
används på 
enheterna. 

   Under 

arbete 

Bibehålla och utveckla 
fostran, undervisning 
och vård av hög kvalitet 

Implementering av 
arbetsprocessen 
angående uppgörande av 
barnets plan. 

Fortsätta utvecklingen av 
nya arbetssätt i enlighet 
med styrdokument. Fort-
bildning och kollegialt 
lärande genom 
pedagogiska diskussioner 
och handledning. 

Självvärdering för barn 
och personal används. 

Enheternas verksamhet 
utvecklas enligt 
utvecklingsplanerna. 

Ett 
helhetsperspektiv 
på barns lärande 
och utveckling. 

Verksamheten utgår 
från det enskilda 
barnets och barn-
gruppens behov. 
Synliggjorda arbets-
sätt och rutiner. 

   Under 

arbete 

Behörig personal 
bibehålls på hög nivå 

Andelen behöriga 
barnträdgårdslärare och 
barnskötare/barnledare. 

Ordinarie anställd 
behörig personal 
100 %. 

   Under 

arbete 

Hållbar utveckling och 
välmående 

Förstärka ett 
mångprofessionellt 
samarbete, både inom 
egen sektor och social-, 
hälso- och sjukvården, 
t.ex. genom 
konsultationer och 
diskussioner. 

Personalens 
kompetensutvecklin
g genererar ökad 
kunskap att möta 
barns olika behov. 

   Under 

arbete 
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Förskolverksamhet 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Upprätthålla 
verksamhetsutrymme
n av hög kvalitet 

Kyrkekans förskola och 
eftis - fortsatt planering 
för permanenta 
utrymmen. 
 
Tummeliten 
daghem/Edsevö 
förskola- fortsatt 
utredning av 
verksamhet och lokaler. 
 
Planering av 
omdisponering av 
Dressinen enheten: 
- Fortsatt planering för 
nya utrymmen för 
Dressinen förskola och 
eftis 
-Nuvarande 
förskolutrymmen tas i 
bruk för 
småbarnspedagogiska 
platser. 

Hälsosam miljö för barn 
och personal. För 
ändamålet lämpliga 
lärmiljöer i utrymmen 
av hög standard. 

   Under 

arbete 

Utveckla innovativa 
lärmiljöer och olika 
pedagogiska 
inriktningar 

Genom olika pågående 
projekt under året 
förverkligas nya 
lärmiljöer. Lärmiljöer 
både inom- och 
utomhus som främjar 
rörelse och fysisk 
aktivitet samt språk och 
kommunikation. 

Nya innovativa 
lärmiljöer och peda-
gogiska inriktningar 
förverkligas och 
används på enheterna. 

   Under 

arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Bibehålla och utveckla 
fostran, undervisning 
och vård av hög 
kvalitet 

Implementering av 
arbetsprocessen 
angående uppgörande 
av barnets plan. 

Fortsätta utvecklingen 
av nya arbetssätt i 
enlighet med 
styrdokument. Fort-
bildning och kollegialt 
lärande genom 
pedagogiska 
diskussioner och hand-
ledning. 

Självvärdering för barn 
och personal används. 

Enheternas verksamhet 
utvecklas enligt 
utvecklingsplanerna. 

Ett helhetsperspektiv 
på barns lärande och 
utveckling. 

Verksamheten utgår 
från det enskilda 
barnets och barn-
gruppens behov. 
Synliggjorda arbetssätt 
och rutiner. 

   Under 

arbete 

Behörig personal 
bibehålls på hög nivå 

Andelen behöriga 
barnträdgårdslärare och 
barnskötare/barnledare. 

Ordinarie anställd 
behörig personal 100 
%. 

   Under 

arbete 

Hållbar utveckling och 
välmående 

Förstärka ett 
mångprofessionellt 
samarbete, både inom 
egen sektor och social-, 
hälso- och sjukvården, 
t.ex. genom 
konsultationer och 
diskussioner. 

Personalens 
kompetensutveckling 
genererar ökad 
kunskap att möta barns 
olika behov. 

   Under 

arbete 
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Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Upprätthålla 
verksamhetsutrymmen 
av hög kvalitet 

Kyrkekans förskola och 
eftis - fortsatt planering 
för permanenta 
utrymmen. 
 
Tummeliten 
daghem/Edsevö 
förskola- fortsatt 
utredning av 
verksamhet och lokaler. 
 
Planering av 
omdisponering av 
Dressinen enheten: 
- Fortsatt planering för 
nya utrymmen för 
Dressinen förskola och 
eftis 
- Nuvarande 
förskolutrymmen tas i 
bruk för 
småbarnspedagogiska 
platser. 

Hälsosam miljö för 
barn och personal. 
För ändamålet lämp-
liga lärmiljöer i ut-
rymmen av hög 
standard. 

   Under 

arbete 

Utveckla innovativa 
lärmiljöer och olika 
pedagogiska 
inriktningar 

Genom olika pågående 
projekt under året 
förverkligas nya 
lärmiljöer. Lärmiljöer 
både inom- och 
utomhus som främjar 
rörelse och fysisk 
aktivitet samt språk och 
kommunikation. 

Nya innovativa 
lärmiljöer och peda-
gogiska inriktningar 
förverkligas och 
används på 
enheterna. 

   Under 

arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Bibehålla och 
utveckla fostran, 
undervisning och 
vård av hög kvalitet 

Implementering av 
arbetsprocessen angående 
uppgörande av barnets 
plan. 

Fortsätta utvecklingen av 
nya arbetssätt i enlighet 
med styrdokument. Fort-
bildning och kollegialt 
lärande genom 
pedagogiska diskussioner 
och handledning. 

Självvärdering för barn och 
personal används. 

Enheternas verksamhet 
utvecklas enligt 
utvecklingsplanerna. 

Ett helhetsperspektiv på 
barns lärande och 
utveckling. 

Verksamheten utgår 
från det enskilda 
barnets och barn-
gruppens behov. 
Synliggjorda arbetssätt 
och rutiner. 

   Under 

arbete 

Behörig personal 
bibehålls på hög 
nivå 

Andelen behöriga 
barnträdgårdslärare och 
barnskötare/barnledare. 

Ordinarie anställd 
behörig personal 100 %. 

   Under 

arbete 

Hållbar utveckling 
och välmående 

Förstärka ett 
mångprofessionellt 
samarbete, både inom 
egen sektor och social-, 
hälso- och sjukvården, t.ex. 
genom konsultationer och 
diskussioner. 

Personalens 
kompetensutveckling 
genererar ökad kunskap 
att möta barns olika 
behov. 

   Under 

arbete 
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Grundläggande utbildning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Årlig uppföljning och 
utvärdering av 
elevernas 
inlärningsresultat i 
de sk. kärnämnena 

Gemensamma kommunala 
prov genomförs i finska, 
matematik och modersmål. 

Proven anordnas på 
alla skolor och åt-
gärdsprogram ut-
arbetats med ut-
gångspunkt i hur 
resultaten utfaller i 
proven.  
Inlärningsresultaten 
förbättras. 

   Under 

arbete 

Skolornas 
utvecklingsarbete 
följs upp och 
utvärderas 

Utvecklingsplanerna 
utvärderas. 

Utvecklingsprojekten 
utvärderas. 

Skolornas utveck-
lingsarbete fokuse-
ras på långsiktigt 
utvecklingsarbete 
där fokusområden 
tydligt finns definie-
rade för den en-
skilda skolan. 

   Under 

arbete 

Alla elever fortsätter 
i andra stadiets 
utbildning 

Andel elever som påbörjar 
gymnasieutbildning, 
yrkesutbildning och annan 
utbildning. 

Gymnasieutbildning 
min 40 %. 
Yrkesutbildning min 
50 %. 
Annan utbildning 
max 10 %. 

   Under 

arbete 

Andelen lärare som 
är behöriga bibehålls 
på en hög nivå 

Andelen behöriga lärare Behöriga lärare min 
95 % 

   Färdig 

Lärarnas använding 
av IKT i 
undervisningen ökar 
och alla lärare har 
kompetens att 
använda de 
undervisningsplattfo
rmar som erbjuds i 
kommunen 

Andelen lärare som använder 
IKT i undervisningen följs upp 
via en enkät till lärare och 
elever. 

Användning av IKT i 
undervisningen sker 
dagligen. 

100 % av lärarna 
kan använda digi-
tala undervis-
ningsplattformar. 

   Under 

arbete 

Alla skolor har egna 
IKT-mentorer 

IKT-mentorer utsedda på alla 
skolor. 

Användning av IKT i 
undervisningen sker 
dagligen. 
100 % av lärarna 
kan använda digi-
tala undervis-
ningsplattformar. 

   Under 

arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Elevvården arbetar i 
utökad omfattning 
med förebyggande 
åtgärder som gagnar 
elevhälsan 

Uppföljning av kuratorernas 
arbete med förebyggande 
elevvårdsarbete. 

Uppföljning och 
utvärdering av det 
förebyggande ar-
betet. 

   Under 

arbete 

Behovet av utökade 
möjligheter för barn 
och ungas 
fritidssysselsättning i 
kommunen betonas 

Antal klubbar i skolorna. Minst 1 klubb/skola    Färdig 

Elevernas fysiska 
aktiviteter under 
skoldagen ökar 

Elevernas fysiska aktiviter 
under skoldagen följs upp via 
en gemensam utvärdering. 

Skola i rörelse-
projektet fortsätter 
i alla skolor. 
Elevernas rör sig 
mera under skol-
dagen. 

   Färdig 

Integration av 
flyktingar följs upp 
och samarbetet med 
andra sektorer 
effektiviseras 

Uppföljning och utvärdering 
av de utbildningsalternativ 
som invandrare erbjuds och 
påbörjar. 

Alla invandrare har 
en adekvat 
utbildningsplats. 

En process-
beskrivning och 
plan för utbildning 
av invandrare på 
olika skolstadier 
finns utarbetad. 

   Under 

arbete 

Sommarskola för 
nyanlända flyktingar 
införs på försök 

Systematisk kartläggning och 
uppföljning av invandrarnas 
språkkunskaper 

Invandrarnas 
språkinlärning för-
bättras. 

   Under 

arbete 

Hemspråksundervisn
ing kan erbjudas vid 
behov 

Uppföljning och utvärdering 
av de utbildningsalternativ 
som invandrare erbjuds och 
påbörjar. 

Systematisk kartläggning och 
uppföljning av invandrarnas 
språkkunskaper 

Alla invandrare har 
en adekvat 
utbildningsplats. 

En process-
beskrivning och 
plan för utbildning 
av invandrare på 
olika skolstadier 
finns utarbetad. 

Invandrarnas 
språkinlärning för-
bättras. 

   Under 

arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Det pedagogiska 
ledarskapet betonas 
och ges möjlighet att 
utvecklasi 
organisationen 

Uppföljning av deltagande i 
ledarskapsfortbildning. 

Plan för klassrumsbesök 
uppgörs och följs upp. 

Utvecklingsplan uppgörs och 
följs upp via 
utvecklingssamtal. 

Alla rektorer har 
deltagit i minst ett 
ledarskapssemi-
narium eller ledar-
skapskurs under 
året. 

Alla rektorer ge-
nomför klassrums-
besök. 

Alla rektorer (100 
%) har en egen 
utvecklingsplan. 

   Under 

arbete 

  
Gymnasiet 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Systematisk 
utveckling av 
gymnasiets 
verksamhet. 

Fyra delområden: 

Lärande (Förbättra 
studerandes 
inlärningsresultat) 

Personalens kompetens. 
(Stärka personalens 
pedagogiska färdigheter, 
särskilt inom IKT i under-
visningen) 

Hållbart välbefinnande. (Att 
stärka en verksamhetskultur 
som främjar en trygg 
uppväxt- och lärmiljö i skolor 
och läroanstalter.) 

Ledarskap (Att stärka 
utbildningsanordnarens 
strategiska ledarskap) 

Gymnasiet har en 
utarbetad utveck-
lingsplan med ut-
valda utvecklings-
objekt som följs upp 
under plane-
perioden. 

Nya arbetsrutiner 
förankras utgående 
från skolans 
läroplan och övriga 
styrdokument. 

   Under 

arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Gymnasiet deltar i 
utvecklande av 
regionala lösningar 
som utarbetas för 
gymnasieutbildninge
n i regionen. 

Antal regionala 
ämneslärarträffas följs upp. 
 
 
 
 

Antalet gemensamma kurser i 
regionens gymnasier. 
 
 
 
 

Antalet virtuella kurser 

Nya, innovativa och 
kostnadseffektiva 
samarbetslösningar 
som konkretiseras 
genom gymnasie-
nämndens arbete. 

Samarbetet mellan 
lärarna i regionen 
blir mera aktivt och 
utgör en vardaglig 
del av gymnasiets 
verksamet. 

Ökat antal gemen-
samma och virtuella 
kurser. 

   Under 

arbete 

Gymnasiet är aktivt 
med i det nationella 
utvecklingsnätverket 
LUKE och det 
regionala 
lärmiljöprojektet 
"Det gränslösa 
gymnasiet. 

Antal regionala 
ämneslärarträffas följs upp. 
 
 
 
 
Antalet gemensamma kurser i 
regionens gymnasier. 
 
 
 
 
Antalet virtuella kurser 

Nya, innovativa och 
kostnadseffektiva 
samarbetslösningar 
som konkretiseras 
genom gymnasie-
nämndens arbete. 
Samarbetet mellan 
lärarna i regionen 
blir mera aktivt och 
utgör en vardaglig 
del av gymnasiets 
verksamet. 
Ökat antal gemen-
samma och virtuella 
kurser. 

   Under 

arbete 

Upprätthålla och 
utveckla 
samarbetsformerna 
med YA så att 
intresset för 
kombiexamen finns 
(student/närvårdare
xamen) 

Antalet kombistuderande 
som erbjuds kurser vid 
Pedersöre gymnasium. 

2 grupper/läsår    Under 

arbete 

Antalet studerande 
är minst 180 vid 
gymnasiet 

Antalet studerande Minst 180 
studerande. 

   Under 

arbete 
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Förvaltning, Tekniska nämnden 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Alla 
verksamhetsområden 
är delaktiga i 
profileringen och 
utvecklingen av 
tekniska sektorn 

Enkät till alla anställda inom 
tekniska sektorn. 

En starkare känsla 
av teamtillhörighet 
samt möjlighet till 
påverkan av verk-
samheten. 

   Opåbörjad 

Mera aktiv och 
säljande 
marknadsföring av 
kommunens 
tomtmark 

Utgivna tomter/områden. Ett ökat byggande 
på kommunens 
markområden. 

   Under 

arbete 

 
 
 

Mätning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Skapa 
nerladdningsbara 
kartor och planer 
(dwg-format) för 
snabb service åt 
kunderna 

Kunden får service ”24/7” 
utan att behöva kontakta 
kommunen. 

Färre beställningar 
av kartutdrag. 

   Färdig 

 

  
Lokaltjänster, byggnader 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Utveckla skötsel och 
drift av kommunens 
fastigheter för att 
uppnå god 
inomhusmiljö och 
driftsekonomi 

Aktivare kommunikation 
mellan användarna och 
fastighetsförvaltningen. 

Felanmälningar via 
fastighetsunder-
hållsprogrammet 
och anvisningar 
gällande behandling 
av inomhus-
klimatproblem 
tillämpas. 

   Under 

arbete 

Utveckla 
förverkligandet och 
uppföljningen av 
byggnadsprojekt 

Planeringen ska motsvara 
verkliga behov och 
projekten vara rätt 
budgeterade. 

Kostnader för 
projekt rätt upp-
skattade. 

   Under 

arbete 
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Boende 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Utarbeta en hållbar 
ekonomisk 
bostadspolitik 

Antalet in- och 
utflyttningar, belägg-
ningsprocenten. 

Beläggnings-
procenten i hyres-
bostäderna hålls på 
god nivå. Undvika 
"tomgång"! 

   Under 

arbete 

Utvecklande av 
bostadslånefonden 

Omarbetade villkor. Tillmötesgå kunder-
nas behov. 

   Under 

arbete 

 

  
Trafikleder 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Ökad trafiksäkerhet i 
centrumområden. 

Genomföra åtgärder enligt 
vägnätsutredningen. 

Mindre olyckor och 
skador i centrum-
områden. 

   Under 

arbete 

Aktivera bestyrelserna 
i väglagen ute i byarna 

Begära in 
årsmötesprotokoll. 

Förbättra vägnätet 
och använda resur-
serna på rätt ställe, 
vilket leder till lägre 
underhållskostnader. 

   Under 

arbete 

  
Markområden 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Planera och utveckla 
park- och 
rekreationsområden 
på 
detaljplaneområden 

Ökat intresse för 
byggande. 

Tilltalande boen-
demiljöer. 

   Under 

arbete 

Utarbeta ett verktyg 
för fördelning av 
budgetmedel 

Uppgjort dokument för 
arbetsplanering. 

Kostnadseffektivt 
utnyttjande av 
resurser. 

   Under 

arbete 
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Övrig verksamhet 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Sträva till en bättre 
skötsel av områden 
samt effektivare 
användargrad av 
fordonsparken. 

Utredning av brister, behov 
och kostnader. 

Effektiverad 
arbetsledning och 
övervakning. 

   Under 

arbete 

Rätt anskaffad 
fordonspark enligt 
tilldelade resurser 

Investeringsprogrammets 
uppföljning. 

Fordon anskaffade 
enligt plan. 

   Under 

arbete 

  



 
 

Delårsrapport 30.4 

 

06.06.2018 

 

 

Byggnadstillsyn 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Kartläggning av en 
bredare uppföljning 
av beviljade lov som 
är äldre än 5 år 

Antal byggprojekt som 
ej är slutsynade. 

Antal ikraftvarande 
samt slutförda lov 
ökar. 

   Under 

arbete 

Utredning över 
anskaffning av 
programvara 
(Lupapiste) som 
möjliggör ansökan av 
bygglov elektroniskt 

Antal lov inlämnade 
elektroniskt i övriga 
Finland. 

Smidigare ansök-
ningsförfarande för 
kunderna. 

   Under 

arbete 

 

 

Miljövård 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

En landsbygd där 
bosättning och 
djurhållning samsas 
och där eventuella 
olägenheter från 
näringsverksamheten 
hålls inom en nivå 
som inte nämnvärt 
påverkar trivseln 
inom boendemiljön. 

Antal klagomål från 
boende på 
landsbygden minskar. 

Färre klagomål.    Under 

arbete 

Miljövärden beaktas 
inom alla sektorer så 
att tillgången på rent 
hushållsvatten och 
god 
vattendragsstatus i 
Pedersöre bibehålls 
för nästkommande 
generationer. 

Vattendragens 
ekologiska status 
förbättras. 

Den i 
vattenförvaltningsplanen 
granskade ekologista 
statusen är 
tillfredställande. 

   Under 

arbete 
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Förvaltning, kultur- o. idrottsnämnden 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

En aktiv användning 
av Kulturhuset-
Kulttuuritalo AX 

Antalet besökare 
 
Antalet evenemang 
(utställningar, kurstillfällen, 
klubbtillfällen, teater, 
författarbesök, öppna för 
allmänheten) 
 
Antalet bokningar för slutna 
(tillställningar, möten, 
skolningar eller 
motsvarande) 

15 000 
 
100 
 
 
 

 
50 

   Under 

arbete 

Aktiv, strategisk 
marknadsföring av 
den service som 
avdelningen ger. 

Antalet följare på sociala 
medier. 
Antalet artiklar i dagspress. 
Statistik över antalet besök 
på hemsidan. 

600 

10 

   Under 

arbete 

Aktivt projektarbete Godkänd och bekräftad 
finansiering för projektplan. 

Inleda projektet 
Aktiv förening 2018-
2019. 

   Under 

arbete 
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Bibliotek 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Bibliotekets 
utvecklingsplan och 
strategiplan 
förverkligas enligt 
det alternativ som 
väljs 

Ökad lönsamhet för 
biblioteket 

(Lönsamhet = 
(personalkostnader + 
medieanskaffning)/(besök 
+lån) 

Lönsamheten när-
mar sig landets 
medeltal på 1,52 
(Pedersöre nu 1,75) 

   Försenad 

Bibliotekets 
öppettider ökas 
med meröppet utan 
personal på plats 

Biblioteket anhåller om 
projektbidrag för att 
möjliggöra meröppet på 
Purmo bibliotek. Erfarenheten 
som det ger används för den 
fortsatta planeringen av 
meröppet. 

Purmo biblioteks 
besök ökar. 

Fortsatt planering 
av meröppet. 

   Under 

arbete 

Utveckling av 
samarbetet med åk 
7-9 och utbildning 
på andra stadiet 

Kartläggning av verksamheten 
och önskemål, diskussioner 
med berörda parter. 

En samarbetsplan 
utarbetas. 

   Opåbörjad 

Personalens 
kunnande används 
till att förbättra 
servicens kvalitet, 
rutinarbeten blir 
köptjänster 

Transporter av böcker mellan 
enheter och plastning av nya 
böcker blir köptjänster, och 
personalen får mer tid för att 
planera evenemang och gallra 
och sköta mediebeståndet. 

Fler evenemang. 

Ett mer tidsenligt 
mediebestånd. 

   Under 

arbete 
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Kulturarbete 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Kultur i vården Antalet åtgärder riktade till 
målgruppen. 

Utökade resurser 
för målgruppen. 

   Under 

arbete 

Verkställa 
kulturläroplanen 

Påbörja materialbanken 
 
 

Ansökan om projektmedel 
för e-läromedel som stöder 
kulturläroplanens 
målsättningar. 
Förverkligade kulturbyråns 
åtgärder i enlighet med 
planen. 

Materialet finns 
tillgängligt på 
pedersore.fi 

8 000 € 

 
 
80 % 

1000€ erhållet i 
projektbidrag för 
läromedel. 
Arbetet ej 
påbörjat. Blir 
försenat i och 
med att Ann-Sofi 
tar tjänstledigt. 

  Under 

arbete 

Aktivt 
föreningssamarbete 

Antalet gemensamma 
evenemang inom ramen för 
projektet Aktiv förening 
2018-19. 

Mångkulturellt 
evenemang 

Barnfest 

Streetfest 

barnfest i maj 
förverkligad 

mångkulturellt 
evenemang 
planerat till 8.7 

  Under 

arbete 

  
Ungdomsarbete 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Motverka utslagning 
av unga 

Nätverkssamarbete. 
Samarbete med 
uppsökarna. 
Ungdomsverkstad 
Decibel 
Tillgänglig ungdomsledare. 

Ungdomar ska få 
stöd och vägledning 
av vuxna inom 3 
vardagar. 

   Under 

arbete 

Välfungerande/aktiva 
föreningar. Tillgängliga 
utrymmen 

Beviljade bidrag till 
föreningar. 
 

Aktivt samarbete med 
ungdomsbyrån. 

Alla aktiva 
föreningar 
marknadsför sin 
verksamhet. 
Minst 6 aktivite-
ter/förening. 

   Under 

arbete 

Ungdomsutrymmen/A
ktivitetsplats i 
Sandsund 

Ungdomsutrymmen ingår i 
planeringen av Kyrkoby 
skolas tillbyggnad. 

Ungdomsrådet med 
i 
planeringsgruppen. 

   Under 

arbete 

Öka ungdomars 
intresse för andra 
länders kultur och 
seder 

Utbytesverksamhet/interna
tionell samvaro. 

En internatio-
nell/mångkulturell 
klubb startas. 

   Opåbö

rjad 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Aktivt 
drogförebyggande 
åtgärder samt 
attitydfostran 

En resursperson 8 h/vecka 
anställd med projektmedel 
(extern finansiering + 
kommunal andel). 

Sponsorera 
drogförebyggande arbete i 
skolorna. 

Anställa en manlig 
ledare för att starta 
bl.a. pojkgrupper. 

Klubbverksamhet 
för barn och 
ungdomar. 

Påverka attityder till 
droger. Färre ung-
domar som använ-
der droger. 

   Försen

ad 

En ny kommunal 
droggrupp bildas som 
samarbetar med 
skolornas 
elevvårdsgrupper 
samt med Hem & 
skola föreningarna 
kring det 
drogförebyggande 
arbetet 

Med utgångspunkt från den 
Regionala droggruppen 
uppgörs en egen 
handlingsplan anpassad för 
olika åldersgrupper. 

Informationskampanj till 
föräldrar via Hem & skola 
föreningar 

Skolornas elev-
vårdsplaner inne-
fattar drogföre-
byggande arbets-
insatser. 

Föräldrar har aktuell 
och relevant 
information om 
drogsituationen och 
om det drogföre-
byggande arbetet. 

   Under 

arbete 

Söka projektpengar 
för droggruppens 
behov 

En resursperson anställd 
med projekt medel. 

Relevant material 
finns tillgängligt för 
elever i åk 3-9. 

   Försen

ad 

 

 
  



 
 

Delårsrapport 30.4 

 

06.06.2018 

 

 

Idrottsarbete 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 30.4 Status 

Goda 
verksamhetsförutsättningar 
och mångsidig 
näridrottsservice 

Antalet projekt som 
förverkligas i 
samarbete med 
föreningar. 

8 projekt    Under 

arbete 

Mångsidig användning av 
kommunens 
idrottsanläggningar 

Antalet bokningar i 
skidstugan 
Antalet aktiva sålda 
gymkort. 
Antalet 
motionsprestationer. 

130/år 
 
100/år 
 
50 000/år 

   Under 

arbete 

Skapa förutsättningar för 
idrott- och 
motionsutövande för barn 
och unga 

Allmänt 
verksamhetsbidrag till 
föreningar med 
juniorverksamhet. 
Antal skolmästerskap. 
Antal utövare på AW 
arenans allmänna 
tider. 
Antal utövare på Esse 
Hallens allmänna tider. 

57 000 €, 11 
föreningar 

 
4 
3 400 
 

600/år 

   Under 

arbete 
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Dnr: 207/2018 

 

§ 118 Begäran om omprövning: KST 21.5.2018 § 107 Erbjudande om aktie-

teckning i Esse Pulsen Ab 

 

Mathias Wärn, Roger Häggman, Håkan Storbacka m.fl. har lämnat in en begäran om 

omprövning till kommunstyrelsen, gällande kommunstyrelsens beslut 21.5.2018 

§ 107, erbjudande om aktieteckning i Esse Pulsen Ab. (bilaga) 

 

Enligt kommunallagen 134 § mom.5, ska den myndighet som behandlar en begäran 

om omprövning, uttryckligen behandla omprövningsbegäran och inte hela den sak 

som begäran gäller. (FvUB18/1994rd s.17). Den myndighet som behandlar ompröv-

ningsbegäran är alltså bunden till de yrkanden som framförs i omprövningsbegäran 

och kan inte behandla ärendet till andra delar. 

 

Undertecknarna anför att ärendet inte blivit berett enligt Pedersöre kommuns förvalt-

ningsstadga 43 § mom 5, så att styrelsens ekonomi- och koncernsektion behandlat 

ärendet. Kommunstyrelsen understryker att förvaltningsstadgans 43§ 5 mom. bör läsas 

och förstås också i ljuset av 43§ 1 mom. samt 44 § 1 mom. samt 44 § 5 mom. Eko-

nomi och koncernsektionen är en av kommunstyrelsen tillsatt sektion bestående av 

styrelsemedlemmar eller ersättare. Således kan ekonomi- och koncernsektionen bereda 

beslut, till exempel om förvärv och överlåtelse av strategiska aktieinnehav. Det är en-

ligt förvaltningsstadgan dock kommunstyrelsen som ansvarar för att leda utveckla och 

ansvara för kommunens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Kommunstyrelsen har 

alltså kompetens och mandat att ta beslut utgående från ordinär beredning i ärendet.  

 

I bifogade bilagor till kommunstyrelsen till mötet 21.5.2018 (samt i fråga om köp av 

aktier i Fab Ytteresse affärscenter till kommunfullmäktige) fanns underlag för ekono-

miska konsekvenser för Esse Pulsen Ab enligt det erbjudande som gjorts. Materialet 

för erbjudande om aktieteckning i Esse Pulsen som tillhandahållits av aktörerna 

bakom Esse Pulsen Ab, baserade sig finansiellt på en simulering där investeringen 

uppgick till 2,7 miljoner euro varav kommunens andel av aktiekapitalet på 1 730 000 

euro skulle uppgå till 300 000 euro. Några mer detaljerade uppgifter, exempelvis an-

givet kvadratmetertal för den tilltänkta fastigheten eller övriga beräkningar för mark-

köp, byggkostnader, tomtinfra och dylikt fanns inte distribuerat i samband med erbju-

dandet. 

 

Kommunstyrelsen anser inte att det är den potentiella minoritetsägarens ansvar att i 

samband med ställningstagande och beslut om erbjudande om aktieteckning, för det 

under bildning varande bolagets räkning göra detaljutredningar om projektkostnader-

na, utan kommunstyrelsen tog ställning till det föreliggande erbjudandet. Utöver det 

bedömde kommunstyrelsen i beslutet bland annat de praktiska möjligheterna till för-

verkligande utgående från given tidtabell. 
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Som undertecknarna konstaterar, fanns ett i kommunstyrelsen taget linjebeslut om att 

undersöka Ytteresseområdet som placeringsort för en hälsovårdsstation i östra ser-

viceområdet. Beslut om förvärv av aktier i Fab Ytteresse affärscenter togs med beak-

tande av tillgänglig information kring fastigheten, med resultat från konditionsgransk-

ning, rumsprogram och detaljerade kalkyler för renoveringsbehov och beräknade 

kostnader för dessa. Kommunstyrelsen anser därför att undertecknarnas påstående om 

att fastigheten inte motsvarar de förväntningar på utrymmen som ställs på en hälso-

vårdsstation, är obefogat. 

 

Undertecknarna anför också möjlighet att bevilja undantagstillstånd för byggande på 

det område som Esse Pulsen Ab avsett som tomt för den tilltänkta fastigheten samt 

åberopar markanvändnings- och bygglagens (MBL) 137 §, samt anför att behov av ny 

trafikplanering på området inte kan vara ett hinder. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att enligt MBL 137 § kan man bevilja bygglov på om-

råden i behov av planering såvida byggandet: 

 

1) inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av 

områdesanvändningen 

2) inte leder till menlig samhällsutveckling 

3) är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av särskilda na-

tur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehov. 

 

Byggande på område i behov av planering får inte heller leda till byggande som har 

betydande konsekvenser eller medför betydande skadliga miljökonsekvenser eller 

andra betydande och skadliga konsekvenser.  

 

Enligt Esse vägnätsplan som gjordes 2011, är korsningsområdet mellan vägarna  

Steinpottvägen/Jossgårkvägen/stamväg 68 farlig med begränsad sikt. Dagligvaruhan-

deln på norra sidan och annan service på södra sidan av stamväg 68 medför lokal 

svängande trafik och livlig cykel- och gångtrafik.  

 

Byggandet av en hälsovårdsstation på den tilltänkta platsen skulle innebära en bety-

dande trafikökning som ytterligare skulle belasta det farliga korsningsområdet. Därför 

är det nödvändigt att granska trafikförhållandena på området i ett större perspektiv och 

planera nödvändiga åtgärder i en detaljplan för att inte ytterligare försämra trafiksä-

kerheten på området.  

 

Kommunstyrelsen konstaterar alltså, att en ansvarsfull användning av det aktuella om-

rådet som ligger centralt placerat i Överesse centrum i anslutning till detaljplanerat 

område, förutsätter en detaljplanering med tillhörande granskning av trafikförhållan-

dena samt planering av trafikströmmarna. 
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Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen anser att omprövningsbegäran inte ger anledning att ändra beslutet. 

 

Kommunstyrelsen avslår omprövningsbegäran.   

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 235/2018 

 

§ 119 Avslutande av utlåning från kommunens bostadslånefond 

 

Pedersöre kommun har beviljat bostadslån för byggande eller köp/renovering av eg-

nahemshus samt för köp av aktielägenhet inom Pedersöre kommun sedan år 1995. Lå-

net har kunnat sökas för anskaffande av första ägobostaden under förutsättning att 

man är under 35 år. Maximibeloppet är idag 30 000 € med en återbetalningstid på 15 

år. Kommunen har krävt första prioritet vid pantsättning.  

 

Orsaken till att bostadslånefonden stiftades var att ge lånemöjlighet till byggare som 

inte erhöll räntestödslån. Under åren har totalt närmare 150 lån beviljats, av vilka ca 

70 lån ännu är ikraft. Efterfrågan och betydelsen av lånet har minskat på grund av da-

gens ränteläge och möjlighet att finansiera bostadsbyggande. Lånet har därmed sanno-

likt inte haft någon avgörande betydelse för byggbesluten. 

 

Hanteringen av lånen, med ansökningar, beredningar och beslut samt uppföljning un-

der lånetiden har inneburit en hel del administration. I ljuset av intresset för lånet och 

det faktum att den konkreta nyttan för både låntagare och långivare kan anses vara 

marginell, finns det heller ingen anledning att upprätthålla systemet längre.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avsluta utlåningen av  

bostadslån för första bostaden eftersom efterfrågan och betydelsen minskat. 

 

Administrationen av de cirka 70 aktiva lånen fortgår tills dessa är bortbetalade. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 227/2018 

 

§ 120 Försäljning av f.d. Lillby daghem 

 

Daghemmet i Lillby har stått oanvänt sedan förskolan flyttade in i nya Purmo skola i 

slutet av 2017. Byggnaden som är uppförd 1986 omfattar 143 m². 

 

Kommunen har bjudit ut fastigheten till försäljning genom annons i Österbottens Tid-

ning 29.4.2018 och Pietarsaaren Sanomat 1.5.2018. Dessutom utannonserades fastig-

heten på Pedersöre kommuns hemsida.  

 

Fastigheten har värderats av Ab Mäklarbyrå J. Riska AFF till 58 000 € ± 5 % exklu-

sive tomt. 

 

Erhållna anbud: 

 

Inom utsatt tid inkom 2 st anbud: 

 

1. Anbud 1 22 500 € 

 

2. Anbud 2 32 000 € utan tomt 

  42 000 € med 2 200 m² stor tomt 

 

En sammanställning av anbuden presenteras på mötet. 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige säljer fastigheten utan tomt till an-

budsgivare 2 för 32 000 €. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

------ 

 

 

Joakim Lasén anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av denna paragraf. 
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Dnr: 228/2018 

 

§ 121 Anhållan om att få arrendera industritomt, Fab Fresh Pedersöre 

 

Fastighets Ab Fresh Pedersöre anhåller om att få arrendera en del av tomt 1 vid  

Bärholmsvägen i kvarter 50 på Edsevö handels- och industriområde. Områdets areal 

utgör 5 600 m
2
 i omedelbar anslutning till företagets nuvarande tomt. Området behövs 

för placering av den sprinklerbassäng som byggs i samband med pågående utbyggnad 

av industrihallen och för nattparkering av transportbilar. Arrendeavtal uppgjort enligt 

kommunens normala arrendevillkor bifogas.   
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar arrendera ut ett 5 600 m
2
 stort område av tomt 1 vid  

Bärholmsvägen i kvarter 50 på Edsevö handels- och industriområde åt Fastighets Ab 

Fresh Pedersöre.   

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 238/2018 

 

§ 122 Anställdas anskaffning av utrustning för privat bruk 

 

I olika repriser har kommunstyrelsen fattat beslut som berättigat Pedersöre kommuns 

anställda att för privat bruk köpa IT-utrustning för ett maximibelopp om 2 000 euro. 

Utrustningen har betalts av Pedersöre kommun och den anställde har förbundit sig att 

avbetala inköpet via månatliga avdrag på lönen (regelverk som bilaga). Anskaffnings-

tiden enligt senaste beslut upphörde 31.12.2017. Från de anställdas sida har önskemål 

framställts om att möjligheten att förhandsfinansiera utrustning skulle utvidgas till att 

gälla också cyklar. En del arbetsgivare har på olika sätt gått in för att underlätta  

anskaffning och användande av cykel för resor till och från arbetet. Åtgärderna har 

motiverats med både miljö- och hälsomässiga argument. Om rätten att inköpa utrust-

ning för privat bruk utvidgas till att gälla också cyklar beräknas förhandsfinansiering-

en stiga till maximalt 250 000 euro. Hittills har förfaringssättet inte föranlett några för-

luster. 

 

Ekonomi- och utvecklingsdirektörens förslag: 

 

Personalsektionen föreslår för kommunstyrelsen att kommunen erbjuder sina anställda 

möjlighet att anskaffa IT-utrustning och cyklar för privat bruk ”på avbetalning”. 

Samma regler som gällt för anskaffning av IT-utrustning skulle fortsättningsvis till-

lämpas, dock så att maximibeloppet för anskaffningarna höjs till 2 500 euro per an-

ställd. Anskaffningarna återbetalas genom månatliga avdrag på lönen under högst 36 

månader, dock så att amorteringen är minst 30 euro/månad. Anskaffningarna bör göras 

under tiden 1.8.2018 – 31.12.2019. 

 

PS Personalsektionens beslut: 

§ 4 

Personalsektionen beslutade enhälligt omfatta ekonomi- och utvecklingsdirektörens 

förslag. 

  

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsens beslutar enligt personalsektionens förslag. 

 

 

KST Kommunstyrelsens förslag: 
§ 122 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 271/2009 

 

§ 123 Anhållan om ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård 599-412-

6-46) 

 

Anders Lassander, ägare till fastigheten Norrgård 599-412-6-46 i Östensö, har anhållit 

om att flytta en byggplats som enligt den gällande delgeneralplanen ligger invid  

Östensövägen till ett område invid Sandövägen. Den nuvarande och den tilltänkta 

byggplatsen ligger på samma fastighet.  

 

Den tilltänkta byggplatsen ligger på ca 2 kilometer från lågstadiet i Östensö och på 

drygt 3 kilometers avstånd från övrig närservice i Bennäs centrum och består av ett li-

tet åkerområde omgivet av skog i anslutning till vattendraget Leden. Den tilltänkta 

byggplatsen ligger inom befintlig samhällsstruktur. 

Planläggningssektionens förslag: 

Planläggningssektionen föreslår för kommunstyrelsen att ta planläggningsbeslut för att 

påbörja flyttning av byggrätten från Östensövägen till Sandövägen.  

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 34 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar fatta planläggningsbeslut i enlighet med planläggnings-

sektionens förslag. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 123 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 73/2016 

 

§ 124 Anhållan om ändring av Lepplax delgeneralplan (599-408-6-11 och 

599-408-6-32)  

 

Jan-Erik Stenman anhåller om ändring av Lepplax delgeneralplan för att flytta en 

byggrätt som i den gällande delgeneralplanen finns intill Söderholmsvägen på fastig-

heten 599-408-6-11  till ett område i ändan av Gäddhagavägen som ligger på fastig-

heten 599-408-6-32. 

 

Den tilltänkta byggplatsen ligger på ca 2 kilometers avstånd från lågstadiet i Lepplax 

på ett skogsområde i anslutning till befintlig bebyggelse.  

Planläggningssektionens förslag: 

Planläggningssektionen föreslår för kommunstyrelsen att ta planläggningsbeslut för att 

påbörja ändringen av Lepplax delgeneralplan. 

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 35 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar fatta planläggningsbeslut i enlighet med planläggnings-

sektionens förslag. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 124 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 221/2018 

 

§ 125 Motion om ett seniorboende i Bennäs centrumområde 

 

Johanna Holmäng, m.fl., lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 

in en motion där man yrkar på att kommunen undersöker möjligheterna till samarbets-

partners och stödmöjligheter för att förverkliga ett seniorhus inom Bennäs centrum-

område. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen remitterar motionen till Pedersöre Bostäder, äldrerådet och handi-

kapprådet för utlåtande. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 476/2017 

 

§ 126 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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KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 111 

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

redragningslistan. 

  

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 126 

Under diskussionen föreslog Senja Wiklund, understödd av Bernt Snellman, att ären-

det remitteras till nämnden för utbildning och småbarnspedagogik för ny beredning. 

 

Greger Forsblom, m.fl. förespråkade fortsatt behandling. 

 

Vid verkställd omröstning mellan Senja Wiklunds remissförslag och förslaget om 

fortsatt behandling, fick förslaget om fortsatt behandling 8 röster och Wiklunds för-

slag 3 röster (Omröstning 1). Ordförande konstaterade därefter att behandlingen av 

ärendet fortsätter. 

 

Vid den fortsatta behandlingen föreslog Senja Wiklund, understödd av Ralf Lindfors, 

att återinföringen av kommuntillägget tas upp under nästa års budgetbehandling. 

 

Vid verkställd omröstning mellan Senja Wiklunds förslag och kommundirektörens 

förslag, erhöll kommunstyrelsens förslag 8 röster och Wiklunds förslag 3 röster (Om-

röstning 2). Ordförande konstaterade därefter att kommunstyrelsen beslutat omfatta 

kommundirektörens förslag och föreslår för kommunfullmäktige att kommuntillägget 

inte återinförs i Pedersöre kommun. 

------ 

 

Senja Wiklund anmälde avvikande mening till protokollet. 
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Dnr: 236/2018 

 

§ 127 Tillsättande av styrgrupp 

 

Enligt den nya kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi, i vilken kom-

munfullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och 

ekonomi.  

 

I kommunstrategin bör man beakta kommuninvånarnas välfärd, ordnandet och pro-

duktionen av tjänster, de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommu-

nernas uppgifter, ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att 

delta och påverka och utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. I kommun-

strategin bör kommunfullmäktige också ta ställning till hur genomförandet av strate-

gin utvärderas och följs upp.  

 

Avsikten är att påbörja revideringen av den strategiska generalplanen under detta år. 

Den strategiska generalplanen utgör en del av kommunstrategin som gäller markan-

vändningen. 

En styrgrupp bör tillsättas för planering och ledande av arbetet.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Styrgruppen föreslås bestå av ledningsgruppens tjänstemän, ordförandena för kom-

munfullmäktige och kommunstyrelsen, planläggaren samt biträdande byggnadsinspek-

tören. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

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

 

§ 128 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 bef-

rielse från förtroendeuppdraget som viceordförande i miljö- och byggnadsnämnden 

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 föreslå att kommunfullmäktige beviljar Tommy 

Johansson befrielse från förtroendeuppdraget som viceordförande i miljö- och bygg-

nadsnämnden, samt förrättar nyval. 

 

Vidare beslutade kommunstyrelsen enhälligt bevilja Tommy Johansson befrielse från 

uppdraget som ersättare i Fonden för Esse å, Samkontrollen av Esse å, Purmo å och 

Kronoby å samt Österbottens vattenskyddsförening och valde Daniel Wikström till ny 

ersättare i nämnda organ. 
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Dnr: 496/2017 

 

§ 129 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Krook, samt nyval 

 

Maria Krook anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i handi-

kapprådet. Som orsak till anhållan uppger hon att hon flyttat från kommunen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beviljar Maria Krook befrielse fån förtroendeuppdraget som med-

lem i handikappåret. Till ny ordinarie medlem väljs Ann-Kristin Snellman, som tidi-

gare varit ersättare. Till ny ersättare väljs Carita Ahlvik-Fors. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 581/2003 

 

§ 130 Begäran om utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan  

2019 - 2021 

 

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 15 skall samkommunens medlemskom-

muner ges tillfälle att uttala sig om budget och ekonomiplan för följande kalenderår. 

Kårkulla samkommuns styrelse begär därför medlemskommunernas utlåtande om 

samkommunens förslag till ekonomiplan 2019-2021. Planen bygger på den nuvarande 

ekonomiplanen för åren 2018-2020. 

 

Kårkulla samkommuns styrelse önskar kommunens utlåtande senast onsdagen den 29 

augusti 2018. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 

2019-2021 från social- och hälsovårdsnämnden samt ger kommundirektören i uppdrag 

att formulera ett utlåtande. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 266/2011 

 

§ 131 Socialombudsmannens redogörelse 2017 

 

Staden Jakobstad producerar socialombudsmannatjänster åt Pedersöre, Nykarleby och 

Larsmo på basis av avtal om köptjänster. Enligt lagen om klientens ställning och  

rättigheter inom socialvården skall socialombudsmannen årligen avge en redogörelse 

till kommunstyrelsen. Socialombudsmannen har nu tillställt kommunen redogörelsen 

för år 2017 för kännedom. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen antecknar socialombudsmannens redogörelse för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 132 Inbjudan till Vasa sjukvårdsdistrikts kommuninfo 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt har inte haft några kommunrundor 2017 och 2018, eftersom 

lagstiftningen utgått ifrån att sjukvårdsdistrikten skulle upphöra. Lagstiftningen har 

dock fördröjts och därför upplever sjukvårdsdistriktet att det i detta läge finne ett utta-

lat behov av att, utöver det arbete som sker i sjukvårdsdistriktets fullmäktige, kunna ha 

kontakt med medlemskommunerna. Därför inbjuder sjukvårdsdistriktet kommunernas 

representanter till ett informationstillfälle onsdagen den 20 juni 2018, kl. 18.00, i före-

läsningssalen i Y3 på Vasa centralsjukhus. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Utöver kommunens ordinarie representanter och ersättare i sjukvårdsdistriktets full-

mäktige, utser kommunstyrelsen kommundirektören och ekonomi- och utvecklingsdi-

rektören att delta vid detta tillfälle. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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§ 133 Anmälningsärenden 

 

1. Sysselsättningsöversikt; april 2018 

(Dnr 122/2018) 

 

Vid utgången av april månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 140 st. eller 2,7 % av 

den totala arbetskraften. Noteringen för april 2017 var 175 st. eller 3,3 %. Medeltalet 

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

6,7 % och för hela landet 9,7 %. 

 

Av de arbetslösa arbetssökande i Pedersöre var 12 st. permitterade. I april 2018 fanns 

det 16 st. lediga jobb i kommunen. 

 

Av de arbetslösa Pedersöreborna var: 

 

April 2018    April 2017 

 

17 st. (12,1 %) under 25 år   14 st. (8,0 %) 

68 st. (48,6 %) över 50 år   95 st. (54,3 %) 

37 st. (26,4 %) långtidsarbetslösa  54 st. (30,9 %) 

72 st. (51,4 %) kvinnor   88 st. (50,3 %) 

68 st. (48,6 %) män   87 st. (49,7 %) 

 

En arbetslöshetsgrad under 3,0 % hade Larsmo (2,2 %), Närpes (2,6 %) och Pedersöre 

(2,7 %). Av de svensk- eller tvåspråkiga kommunerna inom Österbottens arbets- och 

näringsbyrås område hade Vasa i april den högsta arbetslösheten; 8,5 %. 

Kommundirektörens förslag: 

Arbetslöshetssiffrorna för april 2018 antecknas för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 

------ 

 

 

2. Avtal gällande tillfällig skötsel av omhändertagna djur 

(Dnr 185/2016) 

 

Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre har under två års tid, 1.7.2016 – 

30.6.2018, haft avtal med Tuhnulan lemmikkieläinhoitola gällande tillfällig skötsel av 

omhändertagna djur (Djurskyddslagen 247/1996 § 15). I avtalet ingick också att 

kommunerna med skilt beslut kan välja att utnyttja ett optionsår fr.o.m. 1.7.2018 – 

30.6.2019. Pedersöre kommun har genom ett tjänstemannabeslut förlängt avtalet med 

detta optionsår. 
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Kommundirektörens förslag: 
 

Förlängningen av avtalet med Tuhnulan lemmikkieläinhoitola gällande tillfällig sköt-

sel av omhändertagna djur antecknas för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Antecknades. 
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§ 134 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: 114-117, 119-120, 123-126, 128, 130-131 och 133-134. 

 
 
Omprövning 
 

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

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna:  121-122, 127, 129 och 132. 

 

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

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

14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

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

2, 68910 Bennäs, e-post pedersore.kommun@pedersore.fi, fax 06 729 0547 senast den dag då 

besvärstiden går ut, före tjänstetidens slut. Protokollsutdrag och bilagor som beslutet gäller 

begärs av beslutande organs sekreterare. 

 

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

skriftlig form. I omprövningsbegäran anges det beslut i vilket en omprövning begärs och 

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

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

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

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

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

ges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadressen uppges. 

 

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

ärendet gäller även inlämna en framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 Helsing-

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

gar.  
 
Gäller paragraferna: 

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

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

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

den tidpunkt som framgår av ett mottagningsbevis eller anteckning på skilt delgivningsintyg. 

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten fått del av beslutet den tredje dagen efter att 

meddelandet sänts om inte något annat kan påvisas. Dagen för delfående räknas inte med i 

tidsfristen. Om sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, 

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

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

en stänger. 
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Besvär 
 

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

med anledning av en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av 

den som framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en part 

eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär. 

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

myndigheten överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar 

 

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa 

e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760 
 
Gäller paragraferna: 118. 

 

 

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 
 


