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Sammanträdets öppnande
Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.
_____

§ 136

Val av två protokollsjusterare
Till protokollsjusterare valdes Christian Backlund och Yvonne Borgmästars.

§ 137

Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande
tilläggsärende:
-

Anmälningsärenden
1. Undertecknande av föravtal; Fab Ytteresse Affärscenter
2. Diskussion om nuläget gällande Lagmansgården
3. Företagarmiddagen 29.8.2018.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Dnr: 71/2016

§ 138

Ändring av Kållby delgeneralplan (599-407-9-112)
Markägaren till fastigheten Granlund 599-407-9-112 i Kållby anhåller om ändring av
Kållby delgeneralplan för att flytta tre byggplatser (nr 4-6). Samtidigt anhåller markägaren om att få en ny byggplats inom planområdet (nr 3) och tre nya utanför planområdet (7-9). Enligt anhållan skulle befintliga byggplatser flyttas från område för fristående småhus (AO-1) till jord- och skogsbruksdominerat område (M). Den nya
byggplatsen inom delgeneralplanområdet skulle placeras på ett område som AO-1.
Kållby delgeneralplan godkändes 18.6.2008 och fördelningen av nya byggplatser
grundar sig inte på stomfastighetsprincipen.
Föredragandes förslag:
Planläggningssektionen föreslår för styrelsen att ta planläggningsbeslut för att flytta
byggplatserna (nr 4-6) men diskuterar möjligheterna till att anvisa nya byggplatser.

PLS
§7

Planläggningssektionens beslut:
Planläggningen föreslår för styrelsen att ta planläggningsbeslut gällande flyttning av
byggplatserna (nr 4-6) men anser inte att det i detta skede är skäligt att genom planändringen ge nya byggplatser.
____
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ta planläggningsbeslut i enlighet med planläggningssektionens förslag.

KST
§ 35

Kommunstyrelsens beslut:
Godkändes enligt förslag.
_____

Ett program för deltagande och bedömning (PDB), ett planutkast samt en beskrivning
av planlösningen har gjorts i enlighet med markägarnas anhållan. Tomterna i den gällande delgeneralplanen finns på trånga och lågt belägna platser. I utkastet har byggplatserna placerats i en högt belägen skogsremsa i anslutning till befintlig bebyggelse.
I samband med uppgörandet av den gällande delgeneralplanen gjordes en naturinventering. Enligt naturinventeringen finns inga särskilda miljövärden på området dit
byggplatserna flyttas.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Föredragandes förslag:
PDB, utkastet och beskrivningen läggs fram till påseende. Vid behov begärs utlåtanden från berörda myndigheter.
PLS
§ 17

Planläggningssektionens beslut:
Godkändes enligt förslag.
____

Under tiden som utkastet var framlagt till påseende kom ingen respons.
Föredragandes förslag:
Förslaget läggs fram till påseende i 30 dagar. Samtidigt begärs utlåtanden från berörda
myndigheter och berörda markägare ges möjlighet att ge anmärkningar. Ifall inga anmärkningar som leder till ändringar i förslaget framförs under tiden som förslaget är
framlagt kan förslaget direkt föras vidare till slutligt godkännande i kommunstyrelsen
och –fullmäktige.

PLS
§ 33

Planläggningssektionens beslut:
Godkändes enligt förslag.
_____

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att ändringen av Kållby delgeneralplan (599-407-9-112) godkänns.

KST
§ 138

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Dnr: 202/2015

§ 139

Anhållan om befrielse från arrendeavgift; Pedersöre Activity center
Pedersöre Activity center anhåller om befrielse från arrendeavgift för tomten Peders
26:13 (Bollhallstomten) med motiveringen att allaktivitetshallsprojektet stoppats till
följd av besvär till förvaltningsdomstolen över kommunfullmäktiges finansieringsbeslut (bilaga) och väntar nu på utfall från förvaltningsdomstolen.
I och med att förvaltningsdomstolens behandlingstid inte är känd och förverkligandet
kan dra ut över lång tid, ansöker bolaget om befrielse från betalning av tomtarrende
under väntetiden.
Eftersom PAC inte kan utnyttja tomten för avsett ändamål, och även låter tomten och
området användas för nuvarande ändamål, är det rimligt att inte heller kräva bolaget
på arrende under den tid som behandlingstiden i förvaltningsdomstolen över besväret
pågår.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar befria PAC från arrende för tomten Peders 26:13 fram till
dess förvaltningsdomstolens beslut meddelats och övriga beslutsprocesser i kommunen i tillståndsärenden för allaktivitetshallen vunnit laga kraft. Kommunen inkräver
inte heller redan fakturerade men ej betalda arrenden för tomten.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Dnr: 287/2018

§ 140

Avtal om sammansättning för det temporära beredningsorganet i
Österbotten
Även om det i dagsläget är oklar när lagstiftningen om landskaps- och vårdreformen
behandlas i riksdagen, är det nödvändigt att underteckna avtalet om det temporära beredningsorganet redan nu, så att tidsplanen kan hållas. Enligt förslaget till den s.k. införandelagen (Lag om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och
hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsende) tillsätter landskapsförbundets
styrelse det temporära beredningsorganet i enlighet med vad som avtalas i förhandlingarna. Enligt finansministeriets anvisningar ska Österbottens förbund underrätta
ministeriet om tillsättandet inom en månad från ikraftträdandet av lagen.
Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund kommer att hålla möte den 13 augusti
2018, så att den vid behov kan tillsätta det temporära beredningsorganet. Dess sammansättning, som fastställdes av landskapsstyrelsen den 24 april 2017 har uppdaterat
så att Matti Paloneva, som ingick i sammansättningen som expert på hem- och anstaltsvården, har ersatts av sin efterträdare resultatområdesdirektör Leif Holmlund på
Vasa stad och NTM-centralen i Österbotten representeras av överdirektör Marja-Riitta
Vest.
Österbottens förbund har nu sänt den sida som skall undertecknas och själva avtalet
till berörda parter. Den undertecknade sidan skall returneras senast den 1 augusti
2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar underteckna avtalet om sammansättning för det temporära
beredningsorganet i Österbotten.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Dnr: 279/2018

§ 141

Utlåtande om Optima samkommuns koncerndirektiv
Enligt grundavtalet för Optima samkommun skall koncerndirektivet godkännas av
samkommunsstämman. Samkommunen skall inhämta ett utlåtande av medlemskommunerna om koncerndirektivet och ändringar i det innan direktivet eller ändringarna
godkänns.
Förslaget till Optima samkommuns koncerndirektiv har nu tillställts medlemskommunerna för utlåtande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen meddelar Optima samkommun att man inte har något att anmärka
mot koncerndirektiven.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Dnr: 276/2018

§ 142

Motion om planläggning i Bennäs, Lövö, Östensö och Katternö byar
David Pettersson, m.fl., inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni
2018 en motion där man yrkar på att en generalplan uppgörs för Bennäs, Lövö,
Östensö och Katternö byar. Vidare yrkar man på att Pedersöre kommun i brådskande
ordning låter planlägga de områden kommunen äger på västra sidan om E8, mellan
europavägen och travbanan (fastigheterna 599-401-2-137 och 599-409-22-4). Planläggningen görs med syfte att använda områdena för kommunalt byggande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till planläggningssektionen för utlåtande.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Verkställighetsbeslut; kommunfullmäktige 28.5 och 18.6.2018
28 maj 2018
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34

Anhållan om utökning av kommunborgen, Fab Pedersöre Bostäder.
Godkännande av föravtal och beviljande av tilläggsanslag; Fab Ytteresse
Affärscenter.
Svar på motion gällande revidering av kommunens strategi för markanskaffning.
Svar på motion om livestreaming av fullmäktigemöten.
Svar på motion gällande farligt vägavsnitt längs nya Bennäsvägen.
Svar på motion om möjlighet till språkbadsskola i Pedersöre.
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Pettersson, samt nyval.
Motion om ett seniorboende i Bennäs centrumområde.

18 Juni 2018
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45

Bokslut 2017.
Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet.
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse.
Avslutande av utlåning från kommunens bostadslånefond.
Försäljning av f.d. Lillby daghem.
Svar på motion gällande återinförande av kommuntillägg
Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Johansson, samt nyval.
Motion om planläggning i Bennäs, Lövö, Östensö och Katternö byar.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut tillkommit i laga ordning och beslutar verkställa dem efter besvärstidens utgång.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Kommunstyrelsens sammanträdestider hösten 2018
Kommunstyrelsen bör göra upp en sammanträdestidtabell för hösten 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar hålla sina ordinarie sammanträden under hösten enligt följande:
20 augusti
3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
21-22 november (budgetmöte)
26 november
17 december
Sammanträdena börjar i regel kl. 16.30.
Vid behov kan kommunstyrelsen också sammankallas till extra sammanträden eller
sammanträden på avvikande datum än ovan nämnda.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Anmälningsärenden
1.

Undertecknande av föravtal; Fab Ytteresse Affärscenter
(Dnr 208/2018)

Föravtalet om fastighetsköp, Fab Ytteresse Affärscenter, kommer att undertecknas så
fort kommunfullmäktiges besvärstid utgått. Besvärstiden utgår den 13 juli 2018.

Kommunstyrelsens beslut:
Antecknades för kännedom.
------

2.

Diskussion om nuläget gällande Lagmansgården
(Dnr 413/2017)

På initiativ av Niclas Sjöskog diskuterade kommunstyrelsen nuläget gällande Lagmansgården och uthyrningen av Östensö skola.

Kommunstyrelsens beslut:
Diskussionen antecknades för kännedom.
------

3.

Företagarmiddagen 29.8.2018
(Dnr 463/2004)

Ordförande meddelade att årets företagarmiddag går av stapeln onsdagen den 29 augusti 2018.

Kommunstyrelsens beslut:
Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Anvisning för sökande av ändring
Besvärsförbud
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen (KomL § 136) inte omprövning framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär
eller omprövning gäller inte heller för anmälningsärenden.
Gäller paragraferna: 135-138 o. 141-146.

Omprövning
Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får
inte sökas genom besvär hos domstol.
Gäller paragraferna: 139-140.
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 anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får delges 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 Helsingfors, fax 029 564 3314, e-post markkinaoikeus@oikeus.fi. Framställan inlämnas inom 14 dagar.
Gäller paragraferna:
Tidsfristen för omprövning och besvär börjar räknas från delfåendet av beslutet. Kommunmedlem 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 vardagen därefter. Besvären skall inlämnas senast under besvärstidens sista dag innan myndigheten stänger.
Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Besvär
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som meddelats
med anledning av en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av
den som framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en part
eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär.
Besvär kan anföras på den grund att beslutet tillkommit i fel ordning, den beslutsfattande
myndigheten överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar
Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa
e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760
Gäller paragraferna:

Annan besvärsmyndighet och besvärstid:
Gäller paragraferna:
Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig
form. I besvärsskriften bör framgå 1) det beslut i vilken ändring söks, 2) till vilka delar ändring 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 nödvändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt
meddelande skall e-postadressen uppges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, 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 dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Rättegångsavgift
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delgivning av beslut
Beslutet gäller paragraf
Protokollet har lagts fram offentligt
Beslutet har delgetts sakägaren

2018..
2018

Intygas
Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________

