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§ 171 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 172 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Niclas Sjöskog och Johanna Överfors. 

  

 

 

 

 

 

§ 173 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan med följande  

tilläggsärende: 

 

- Val av ny medlem i handikapprådet 

------ 

 

 

Innan kommunstyrelsen inledde den egentliga behandlingen av dagens föredragnings-

lista, tog man del av en information som gavs av Pia-Maria Sjöström och Marika 

Björkskog från social- och hälsovårdsverket (kl. 16.30-17.20). Informationen fokuse-

rade på Pedersöre kommuns betalningsandelar i bokslutet för år 2017 och budget och 

prognos för år 2018  
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§ 174 Integrationsplan för social- och hälsovården samt specialsjukvården - 

Österbotten 

 

Kommundirektören informerade om preliminära planer för en frivillig integrering av 

social- och hälsovården samt specialsjukvården i landskapet Österbotten. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade informationen för kännedom. 
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Dnr: 371/2018 

 

§ 175 Utlåtande över utkastet till förordning om Finlands stomnät 

 

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till förordning om stomnätet 

för landsvägar och stomnätet för järnvägar och om deras servicenivå. Utlåtande har 

begärts av centralorter men inte av övriga orter längs med de centrala vägarna.  

 

I utkastet föreslås att det stiftas en ny förordning om stomnätet, där det slås fast vilka 

landsvägar och järnvägar som hör till riksomfattande stomnätet samt vilken service-

nivå de ska ha. Ett viktigt syfte med utkastet är att säkerställa att servicenivån på 

landsvägar och järnvägar som hör till stomnätet är högre än servicenivån på andra de-

lar av väg- och bannätet.  

 

Genom att säkerställa en enhetlig och hög servicenivå på resor och transporter främjas 

näringslivets konkurrenskraft och åtkomligheten mellan olika områden samt ger nä-

ringslivet viktig information med tanke på planeringen av verksamheten. Stomnätet 

baserar sig på redan existerande statliga landsvägar och järnvägar. Med stomnätet 

skapas förutsättningar för utvecklandet av ny service och funktionaliteten av färd- och 

transportkedjor. Som kriterier för att definiera stomnätet har trafikmängden på lands-

vägar och järnvägar, regional åtkomlighet och trafiknätets helhet använts. I definition-

en av stomnätet har även TENT-nätet beaktats. Nuläget och prognoser gällande ut-

vecklingen beaktas även i bedömningen. Utlåtanden ska lämnas in elektroniskt senast 

1.10.2018. 

 

Pedersöre kommun framför att utkastet till stomnät inte kan godkännas i föreliggande 

form utan kräver kompletteringar utgående från en mera djupgående helhetssyn. Det 

största problemet i utkastet till förordning härrör sig till Europaväg 8. Pedersöre kom-

mun framhåller att Europaväg 8 bör tas med i stomnätet i hela dess sträckning mellan 

Åbo och Uleåborg. I föreliggande förslag finns inte en tillräcklig helhetssyn för till-

växt- och exportområdet i västra Finland. Denna bör stärkas.  

 

Enligt forskaren Timo Aro är kustområdet en viktig motor för hela Finland. Inom 30 

kilometer från kusten finns 53 % av alla arbetsplatser i Finland, 60 % av företagens 

förädlingsvärde, 70 % av företagens investeringar i forskning och utveckling, 75 % av 

företagens export och 43 % av Finlands befolkning. Detta trots att ytan endast utgörs 

av 13 % av Finlands yta. Mängdmässigt har befolkningen dessutom ökat med 500 000 

sedan år 1990. I denna Timo Aros statistik ingår huvudstadsregionen, men Västkus-

tens (Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Satakunda och Egentliga 

Finland) export uppgick år 2017 till ungefär 17 miljarder, vilket utgör ungefär 28 % av 

Finlands varuexport. 
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I motiveringarna till stomnätet sägs att det är just näringslivets konkurrenskraft och 

utvecklande av service som ska beaktas när stomnätet slås fast. Hamnarna, en stor del 

av flygfälten och största delen av exportföretagen finns längs kusten. Det är företag 

som vill fortsätta verka och satsa i just den region där de finns just nu. Därför är det 

också självklart att hela Europaväg 8 bör vara en del av stomnätet, vilket endast skulle 

utöka stomnätet med cirka 400 km landsväg. Detta har en stor betydelse för hela ex-

port-Finland, för Finlands skatteintäkter och för Finlands konkurrenskraft på lång sikt.  

 

I Jakobstadsregionen finns en stark exportdriven industri i form av metallindustri, båt-

industri i världsklass, livsmedels- och skogsindustri samt högt specialiserad tillverk-

ningsindustri.  I Vasa gör bland andra Wärtsilä stora satsningar som stärker Nordens 

största energikluster. I Pyhäjoki kommer ett nytt kärnkraftverk att byggas. I Karleby 

finns ett betydande kluster av kemiindustri och. I Nystad finns bilindustri och i Raumo 

bland annat skogs- och rederiverksamhet. Detta är bara några exempel på verksamhet-

en längs Europaväg 8. Västkusten har potential att vara Finlands viktigaste tillväxt-

region. I själva verket bör den långsiktiga målsättningen för Europaväg 8 vara att hela 

sträckan blir motorväg eller en högklassig väg med ett betydande antal omkörnings-

filer. Detta innebär att hela Europaväg 8 bör vara av klass I i stomnätet.  

 

Det finns en uppenbar risk med stomnätsförslaget att resursfördelningen i landet i allt 

för hög grad koncentreras enligt statiska kriterier till ett begränsat antal sträckor, utan 

att se på den verkliga utvecklingen i samhället som helhet. Om en stor del av all finan-

siering koncentreras på detta sätt så innebär det att sådant som dessa kriterier anser 

vara mera ”lokal” trafik i framtiden i ännu högre grad skall bekostas av kommuner. 

Det accentueras speciellt hos dem som inte befinner sig precis vid stomnätet. Västkus-

ten blir enligt detta ett stort område med mindre statliga insatser, trots sitt betydande 

bidrag till Finlands nationalekonomi och sin stora andel av Finlands befolknings-

mängd. 

 

För att ytterligare belysa omfattningen av områdets nationella betydelse, kan konstate-

ras att Västkustens hamnar exporterade under år 2017 sammanlagt ungefär 20 miljo-

ner ton till ett värde av 22 miljarder euro, vilket utgör ungefär 37 % av Finlands ex-

portvärde. Av västkustens landskap är exportens andel av industrins omsättning 78 % i 

Österbotten, 62 % i Mellersta Österbotten, 60 % i Egentliga Finland, 59 % i Satakunda 

och 56 % i Norra Österbotten. I hela Finland är motsvarande siffra 56 %, vilket natur-

ligtvis innebär att många landskap har en betydligt mindre andel export än så. Hela 

sträckan är livligt trafikerad och har en stor andel tung trafik (t.ex. 4259 fordon/dygn 

mellan Uleåborg och Karleby och 5441 fordon/dygn mellan Karleby och Vasa). Längs 

Europaväg 8 trafikerar också en stor mängd specialtransporter, vilka till och med upp-

går till 10 000 per år. Redan nu hör Europaväg 8 mellan Karleby och Vasa till vinter-

underhållsklass 1s, vilket innebär att vägen ska vara i huvudsak bar, och att det alltid 

ska vara bra fäste. 

 

Anhållan om utlåtande finns på nätet under adress: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a175496b-b434-

4bb9-9f1f-de72da518ce9  

 

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a175496b-b434-4bb9-9f1f-de72da518ce9
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a175496b-b434-4bb9-9f1f-de72da518ce9
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Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen godkänner ovanstående som utlåtande till utkastet till förordning 

om stomnätet.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 208/2018 

 

§ 176 Inköp av tomt; Ytteresse affärscenter 

 

Pedersörenejdens Andelsbank erbjuder kommunen att lösa in den tomt som Ytteresse 

Affärscenter arrenderar. Tomten bildas av ca1 500 m
2
 av fastigheten Alfas 599-414-

123-1 och ca 3 490 m
2 

av fastigheten Lomåker 599-414-123-2, sammanlagt ca 4 990 

m
2
 (karta bifogas). Inlösningspriset skulle vara 8 €/m

2
, vilket motsvarar det av full-

mäktige fastställda priset för affärstomter på området. Köpesumman utgör således 

39 920 €. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter köpa ca1 500 m
2
 av fas-

tigheten Alfas 599-414-123-1 och ca 3 490 m
2
 av fastigheten Lomåker 599-414-123-

2, sammanlagt ca 4 990 m
2
. Säljare är Pedersörenejdens Andelsbank och köpesumman 

utgör 39 920 €. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 52/2006 

 

§ 177 Revidering av detaljplanen för Edsevö handels- och industriområde  

 

Pedersöre kommuns målsättningar för Edsevö handels- och industriområde har varit 

att etablera ett stort område med industriverksamhet och handel. Detaljplanen för in-

dustriområdet längs stamväg 68 godkändes 2012 och detaljplanerna för handelsområ-

det godkändes 2008 och 2009. Förverkligandet av industriområdesdelen längs stam-

väg 68 har förverkligats bra men förverkligandet av handelsområdet står stilla. Detalj-

planerna för områdena väster om stamväg 68 är äldre och är i princip förverkligat.  

 

Enligt den nuvarande lagstiftningen är det möjligt att etablera en stor detaljhandelsen-

het eller -koncentration på totalt 4 000 m² på området. De gällande detaljplanerna 

möjliggör byggande av affärsbyggnader i en betydligt större omfattning vilket innebär 

att detaljplanen till den del som gäller handelsområdet är föråldrad. Det finns också 

trafiksäkerhetsmässiga problem med både de interna trafikarrangemangen och trafiken 

till och från området. 

Föredragandes förslag: 

Konstateras att Edsevö detaljplan till de delar som gäller handel är föråldrad. Plan-

läggningssektionen föreslår för kommunstyrelsen att ta planläggningsbeslut för att på-

börja revidering av detaljplanen efter att den anhängiga detaljplanändringen som berör 

vägarrangemangen i Edsevö har godkänts av kommunstyrelsen och -fullmäktige. Den 

föreslagna plangränsen kan justeras vid behov. 

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 51 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planläggningssektionens förslag. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 177 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 401/2007 

 

§ 178 Utvidgning av detaljplanen för Kållby industriområde  

 

Efterfrågan på industritomter på det detaljplanerade industriområdet i Kållby har varit 

livlig och utbudet på området börjar vara knappt. I november 2015 köpte kommunen 

tilläggsmark väster om det befintliga industriområdet (fastigheten Hönsörn 599-402-1-

117) och tanken är att utvidga detaljplanen för industriområdet västerut.  

 

Föredragandes förslag:  

 

Planläggningssektionen föreslår för kommunstyrelsen att ta ett planläggningsbeslut.  

 

PLS  Planläggningssektionens beslut:  

§ 17/17  

 Godkändes enligt förslag.  

  

 

  

 Kommundirektörens förslag:  

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt planläggningssektionens förslag  

 

KST Kommunstyrelsens beslut:  

§ 67/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag och tog 

planläggningsbeslut för en utvidgning av detaljplanen för Kållby industriområde. I 

samband med planeändringen ses även trafiksäkerheten över i området. 

_____ 

 

 

Utbudet av industritomter på Kållby industriområde börjar bli begränsat. Kommunsty-

relsen beslöt därför 4.4.2016 att utvidga detaljplaneringen för Kållby industriområde 

västerut på det område som köptes 2015. 

 

Hösten 2015 påbörjade Essnature en inventering av naturvärdena på området som slut-

fördes våren 2016. Enligt inventeringen finns på detaljplanområdet inga naturtyper 

som är skyddade enligt vattenlagen, naturskyddslagen eller skogslagen, sällsynta eller 

utrotningshotade växter eller rast- och förökningsplatser för fladdermöss, utter eller 

åkergroda. Utgående från områdets särdrag konstateras också att området inte heller är 

speciellt viktigt för fågelfaunan. På området hittades spillning av flygekorre och vid 

åstranden hittades ett boträd. Genom att lämna en minst 100 meters skyddszon mot 

Esse å som också fungerar som viltpassage kan man enligt inventeraren beakta flyg-

ekorrens behov. Strandzonen är i strandgeneralplanen för Esse å anvisat som område 

för jord- och skogsbruk (M) och längs stranden finns några fritidsbostadstomter (RA).  
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Detaljplanområdet är ca 16 ha stor. Utgående från naturinventeringen, utgångspunk-

terna och målsättningarna med området har konsulten utarbetat ett utkast till detalj-

plan. I utkastet har nio nya industritomter ritats in på båda sidorna om förlängningen 

av den namnlösa gatan mellan Ekerina och Finells. I framtiden kan gatan förlängas 

som en ringväg runt området. En ringväg skulle förbättra det nya områdets tillgänglig-

het. In och utfart till tomterna sker genom sidogator. Planändringen möjliggör byg-

gande i två plan på alla tomter.  

 

Eftersom industriområdet kommer att bestå av stora asfalterade ytor har grönområden 

(VL) som samtidigt kommer att fungera som uppsugningsområden ritats in mellan 

tomterna i nordsydlig riktning. 

 

Föredragandes förslag: 

 

Program för deltagande och bedömning (PDB) och utkastet läggs fram till påseende 

och under tiden som utkastet är framlagt ges berörda myndigheter och grannar möjlig-

het att framföra åsikter om utkastet. 

 

PLS Planläggningssektionens beslut:  

§ 85/17   

Innan utkastet läggs fram till påseende utreds trafiklösningarna noggrannare. 

_____ 

 

 

Efter att det första utkastet behandlades i planläggningssektionen har trafikförhållan-

dena på industriområdet granskats noggrannare. Ringvägen som föreslogs i det första 

utkastet har förkastats och i stället har en fortsättning på X-gatan med stickvägar anvi-

sats. Detta innebär lägre kostnader för kommunaltekniskt byggande.  

 

I utkastet har fyra nya kvarter anvisats (kvarter 109-112). Eftersom området ligger i 

närheten av bostadsbebyggelse i Kållby och Esse å har de nya industritomterna anvi-

sats som kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda krav på 

verksamhetens art (TY-1). I utkastet har byggrätten på tomterna anvisats till e=0,40 i 

två våningar. Liksom i det första utkastet har uppsugningsområden för dagvattnet (EV, 

w-1) anvisats i nord-sydlig riktning mellan kvarteren.  

 

 Föredragandes förslag: 

 

Ett program för deltagande och bedömning (PDB) och ett utkast läggs fram till på-

seende och samtidigt begärs utlåtanden från berörda myndigheter. Markägarna i an-

slutning till området informeras om planläggningen och ges möjlighet att framföra 

sina åsikter. 

 

PLS  Planläggningssektionens beslut: 

§ 53/18 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 
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Utkast 2 var framlagt till påseende 3.7-18.8.2017. Under tiden som utkastet var fram-

lagt kom utlåtanden från Österbottens förbund, Södra Österbottens ELY-central, 

Miljö- och byggnadsnämnden och Tekniska nämnden. Inga anmärkningar från privat-

personer kom in.  

 

Efter att utkastet var framlagt har trafikutredningen kompletterats ytterligare och ett 

arbetsmöte har hållits tillsammans med Södra Österbottens ELY-central. På arbetsmö-

tet diskuterades bl.a. anslutningen till industriområdet mellan Stamväg 68 och Företa-

gargatan. Under diskussionerna med ELY-centralen framkom att anslutningen på sikt 

måste stängas eftersom det inte är möjligt att arrangera en trafiksäker anslutning. Där-

för kommer trafiken till området i framtiden att ske via Stamväg 68-Centrumvägen-

Företagargatan. Den ökade trafikmängden kommer i sin tur att innebära att det uppstår 

ett behov av att bygga om anslutningen mellan Stamväg 68 från en fyrvägskorsning 

till två t-korsningar.  

 

I övrigt föreslås följande ändringar utgående från responsen i utkastskedet: 

 

 Planläggningsområdet har utvidgats österut till att omfatta kommunens nyinköpta 

område (kvarter 108).  

 Bestämmelserna gällande åtgärder som kan skada vattenkvaliteten i Esse å har  

justerats.  

 Plankartan har kompletterats med information om befintliga ledningar. 

 Plankartan har kompletterats med riktgivande platser för infiltrationsbassänger. 

 En körförbindelse (ajo) anvisas som fortsättning på Mekanikergränd för att  

markägarna ska kunna ta sig till fritidsbostadstomterna söder om industriområdet. 

 

Föredragandes förslag: 

 

De föreslagna förändringarna godkänns och förslaget läggs fram i 30 dagar. Samtidigt 

begärs utlåtanden från berörda myndigheter och markägarna och andra berörda ges 

möjlighet att ta del av förslaget och ge skriftliga anmärkningar.  

 

PLS  Planläggningssektionens beslut: 

§ 44/18 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Förslaget var framlagt till påseende 9.7-17.8.2018. Under tiden som förslaget var 

framlagt till påseende kom ett utlåtande från Miljö- och byggnadsnämnden som leder 

till följande justering: 

 

 Den allmänna bestämmelsen ”Det är förbjudet att vidta sådana åtgärder som kan 

försämra vattenkvalitén i Esse å. Av kemikalier eller andra orsaker förorenat vat-

ten ska ledas till slutet avloppssystem.” ändra till ”Det är inte tillåtet att orsaka 
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risk för förorening eller försämring av naturskyddsvärdena i Esse å. Avledande av 

förorenat vatten till ån är förbjudet.” 

Föredragandes förslag: 

Bestämmelsen ändras enligt förslag. Planläggningssektionen föreslår för kommunsty-

relsen och –fullmäktige att godkänna förslaget till utvidgning och ändring av detalj-

planen för Kållby industriområde.  

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 44 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att utvidgningen och ändringen av 

detaljplanen för Kållby industriområde godkänns. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 178 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Dnr: 374/2018 

 

§ 179 Anhållan om förlängning av arrendekontrakt; Föreningen  

Pensionärshemmet i Purmo r.f. 

 

Föreningen Pensionärshemmet i Purmo r.f. anhåller om att kommunen förlänger  

arrendekontraktet som upprättades mellan kommunen och föreningen den 22 oktober 

1981. På området har föreningen uppfört två radhus med totalt 13 bostadslägenheter. 

Nuvarande arrendekontrakt gäller till 31.12.2030. Föreningen önskar att kommunen 

förlänger arrendekontraktet så att det skulle gälla 40 år framåt med oförändrade vill-

kor. Förlängningen av arrendekontraktet skulle ge föreningen möjlighet att söka en ny 

ägare till fastigheterna. Den nya ägaren skulle dels fortsätta nuvarande verksamhet och 

dels erbjuda lägenheter också för andra kundgrupper.  

(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Föreningen Pensionärshemmet 

i Purmo r.f.:s arrendekontrakt för ca 3 490 m
2
 av lägenheterna Skolbacka 3:71 och 

Folkskola 3:34 förlängs till 13.12.2058. Övriga arrendevillkor förblir oförändrade.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
    

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 372/2018 

 

§ 180 Anhållan om bidrag från Ture Strandéns fond; Purmo Hem och 

Skola 

 

Purmo Hem och skola anhåller om 1 300 € i bidrag från Ture Strandéns fond. Bidraget 

skall i sin helhet användas för byggande av ishockeyrink vid Purmo skola. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Purmo Hem och skola det ansökta bidraget. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 268/2017 

 

§ 181 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 3.9.2018 valdes Anja Grankulla till ordinarie 

medlem i miljö- och byggnadsnämnden. Eftersom hon tidigare varit ersättare i nämn-

den, lämnade denna ersättarplats obesatt i och med detta val. En ny ersättare för  

Daniel Wikström bör därför väljas. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige väljer ny ersättare i stället för Anja 

Grankulla i miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 357/2018 

 

§ 182 Motion om utveckling av servicen i vår kommun 

 

Håkan Storbacka, m.fl., inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 3.9.2018 

en motion, där man yrkar på att kommunstyrelsen tillsätter en eller flera arbetsgrupper 

som får i uppgift att föra diskussioner med invånare, företagare och föreningsrepresen-

tanter i de olika byarna, i syfte att utveckla servicen i kommun och få till stånd livs-

kraftiga byar och ett livskraftigt Pedersöre. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till ekonomi- och koncernsektionen för 

behandling. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 358/2018 

 

§ 183 Motion om samarbete med Projekt Pulsen 

 

Markus Sandbacka, m.fl., inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 3.9.2018 

en motion där man yrkar på att kommunstyrelsen så fort som möjligt ser till att för-

handlingar med Projekt Pulsen inleds, för att reda ut hur kommunen och Projekt Pul-

sen genom samarbete kan utveckla och stärka upp kommunal- och annan service i 

Överesse. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till ekonomi- och koncernsektionen för 

behandling. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 484/2017 

 

§ 184 Slutredovisning över utbyggnaden av Aktika-hallen 

 

Kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 95 000,00 € för byggande av 175 

m
2
 tilläggsutrymmen under befintligt skyddstak i den så kallade Aktika-hallen. Orsa-

ken till åtgärden var att E-Steel som hyr utrymmen i hallen behövde mera utrymme för 

montering. 

 

Totalkostnaden för åtgärderna landade på 92 353,35 €. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska slutredovisningen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade den ekonomiska slutredovisningen för kännedom. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 96/2017 

 

§ 185 Slutredovisning över pannbyte och fasadrenovering vid Lappfors 

daghem 

 

En fasadrenovering vid Lappfors daghem beviljades ett anslag på 50 000,00 € i bygg-

nadsprogrammet för år 2017. Samtidigt byttes oljepannan ut i fastigheten. 

 

Totalkostnaden för åtgärderna landade på 44 637,96 €, vilket betyder en underskrid-

ning på 5 362,04 €. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska slutredovisningen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade den ekonomiska slutredovisningen för kännedom. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 145/2015 

 

§ 186 Slutredovisning över byggandet av servicehus vid Överesse sportplan 

 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016 förverkligades 

byggandet av ett servicehus i anslutning till sportplanen i Överesse under år 2017. I 

byggnadsprogrammet reserverades ett anslag på 145 000 € för projektet. 

 

Enligt slutredovisningen blev projektets totalkostnad 147 038,02 €, vilket betyder en 

överskridning på 2 038,02 €. Överskridningen orsakades i huvudsak av massor till 

yttre områden samt virke till terrassen som inte ingick i projektet. 

 

En ekonomisk redovisning över projektet bifogas såsom ett avslut för byggnadskom-

mitténs uppdrag eftersom kommittén bör beviljas från det slutförda uppdraget.  

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska slutredovisningen och beviljar bygg-

nadskommittén befrielse från sitt uppdrag. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade den ekonomiska slutredovisningen för kännedom och 

beslutade enhälligt bevilja byggnadskommittén befrielse från sitt uppdrag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 57/2016 

 

§ 187 Slutredovisning över renoveringen av Lappfors Vildmarkscenter 

 

Inom projekt Lappfors Vildmarkscenter utbyggdes den befintliga skidstugan och re-

noverades till ett kompetenscentrum för idrottsverksamhet och friluftsliv. De yttre om-

rådena försågs med elstolpar för husvagnar samt lekredskap och tältplatser 

 

Enligt slutredovisningen utgjorde projektets totalkostnad 383 263,28 €. Ett statsstöd 

på 209 720,00 € erhölls från NTM centralen och ett energistöd på 7 470,00 € från 

TEKES. Kommunens andel i projektet utgjorde därmed 166 073,28 €.  

 

En ekonomisk redovisning över projektet bifogas såsom ett avslut för byggnadskom-

mitténs uppdrag, eftersom kommittén bör beviljas från det slutförda uppdraget.  

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska slutredovisningen och beviljar bygg-

nadskommittén befrielse från sitt uppdrag. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade den ekonomiska slutredovisningen för kännedom och 

beslutade enhälligt bevilja byggnadskommittén befrielse från sitt uppdrag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 97/2017 

 

§ 188 Slutredovisning över köksrenoveringen samt byggande av nytt vind-

fång vid Ytteresse skola 

 

I enlighet med byggnadsprogrammet för år 2017 renoverades köket i Ytteresse skola 

och ett nytt vindfång byggdes för att förbättra förutsättningarna för varuintag till kö-

ket. 

 

Projektet innehöll en del överraskningar vilka framkommer ur den ekonomiska redo-

visningen. Trots överraskningarna och de kostnader som dessa medförde överskreds 

budgeten med endast 1 476,70 €. Totalkostnaderna utgjorde 101 476,70 €. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska slutredovisningen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen antecknade den ekonomiska slutredovisningen för kännedom. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 226/2004 

 

§ 189 Verkställighetsbeslut för tomtförsäljning 

 

Pedersöre kommun har av fastigheten Collan-Marken 599-407-5-152 sålt del av tomt 

nr 2 i kvarter 222 på Kållby detaljplaneområde i Pedersöre kommun till NN 

Områdets areal är 477 m². 

 

Köpesumman har beräknats enligt det av kommunfullmäktige fastställda kvadratme-

terpriset för bostadstomter i Kållby år 2018, vilket är 6,00 €/m². Den totala köpesum-

man uppgår därmed till 2 862 €. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen fattar verkställighetsbeslut för tomtförsäljningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

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

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 190 Verkställighetsbeslut; Kommunfullmäktige 3.9.2018 

 

§ 49 Godkännande av anvisningar för uppgörande av förslag till budget för år 

2019 och ekonomiplan för åren 2020-2021.  

§ 50 Ändring av Kållby delgeneralplan (599-407-9-112).  

§ 51 Ändring av Sandsund detaljplan, kvarter 28, 43 och 44. 

§ 52 Anhållan om kommunborgen; Bostads Ab Tegelbruksvägen.  

§ 53 Byte av markområden  

§ 54 Försäljning av markområde; Oy Essma Ab.  

§ 55 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag; Backlund samt nyval.  

§ 56 Motion om utveckling av servicen i vår kommun.  

§ 57 Motion om samarbete med projektet Pulsen. 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut tillkommit i laga ord-

ning och beslutar verkställa dem efter besvärstiden utgång. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 496/2017 

 

§ 191 Val av ny medlem i handikapprådet 

 

Max Sågfors, som varit byggnadsinspektionens representant i handikapprådet, blev 

pensionär 1.9.2018 och en ny representant borde därför väljas i hans ställe. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Föreslås att bitr. byggnadsinspektör Johnny Nylund väljs som ordinarie medlem i 

handikapprådet och som Nylunds ersättare väljs byggnadsinspektör Carina Ahlvik-

Fors. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 192 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: 171-178, 181-185, 188-190 o. 192. 

 
 
Omprövning 
 

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

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna:  179-180, 186-187 o. 191. 

 

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

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

14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

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

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

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

begärs av beslutande organs sekreterare. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

gar.  
 
Gäller paragraferna: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en stänger. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Besvär 
 

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

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

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

eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär. 

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

myndigheten överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar 

 

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa 

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

 

 

Annan besvärsmyndighet och besvärstid: 
 
Gäller paragraferna: 

 

Besvärens form och innehåll 

 

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig 

form. I besvärsskriften bör framgå 1) det beslut i vilken ändring söks, 2) till vilka delar änd-

ring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, 3) de grunder på vilka ändring yrkas, 4) 

ändringssökandens namn och hemkommun samt postadress, telefonnummer och övrig nöd-

vändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt 

meddelande skall e-postadressen uppges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som över-

klagas, i original eller kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.  

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädaren eller 

ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om doku-

mentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumen-

tets autenticitet och integritet. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före be-

svärstidens utgång.  

 

Rättegångsavgift 

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i en-

lighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Delgivning av beslut 
 

Beslutet gäller paragraf 

 

Protokollet har lagts fram offentligt                 2018.. 

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas  
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