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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 193 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 194 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Bernt Snellman och Senja Wiklund. 

  

 

 

 

 

 

 

§ 195 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Kommunstyrelsen beslutade godkänna föredragningslistan med följande tilläggs-

ärende: 

 

- Erbjudan om medlemskap – Bothnia back on track 

------ 

 

Innan kommunstyrelsen påbörjade den egentliga behandlingen av dagens föredrag-

ningslista tog man del av utbildningsdirektör Rolf Sundqvists information om elevsta-

tistiken för kommunens skolor åren 2016-2025. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 234/2018 

 

§ 196 Resultatprognos för år 2018 

 

På basen av budgetförverkligandet per den sista augusti har sektorförvaltningarna 

gjort en resultatprognos för detta år. Den största kostnadsavvikelsen som noteras gäl-

ler specialsjukvårdens kostnader. Under årets åtta första månader har kostnaderna 

överstigit budgeten med 0,6 miljoner euro. Dessutom ser kostnaderna för social- och 

hälsovården ut att överskrida budget med 0,4 miljoner euro. Småbarnspedagogikens 

intäkter kommer att vara 120 000 euro mindre än budgeterat och kosthållsservicen in-

täkter 75 000 euro mindre än budgeterat. Inom den grundläggande utbildningen be-

räknas kostnaderna öka med 151 000 euro, främst på grund av ökat behov av elevvård, 

specialundervisning och mera timmar på högstadiet. Inom tekniska sektorn beräknas 

kostnaderna för snöplogning och underhåll av områden överstiga budget. Mindre bud-

getöverskridningar beräknas också uppstå inom ekonomiförvaltningen och medbor-

garinstitutet. Skatteinkomsterna minskar med 0,9 miljoner euro jämfört med budget 

eftersom avdragen i beskattningen för 2017 höjdes kraftigt. Statsandelarna kan budge-

teras något högre än beräknat, vilket delvis uppväger kostnadsökningarna men det 

förväntade resultatet för pågående år blir ändå minus 1,4 miljoner euro.  

 

Till resultatprognosen bifogas också en översikt av budgetmålens förverkligande per 

31.8. Av de 128 mål som fullmäktige fastställt är 17 redan uppfyllda, i 88 fall har ar-

betet påbörjats, i ett fall anges att arbetet är försenat medan det i resterande 22 fall 

ännu inte påbörjats.    
(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 31.8 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 31.8 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 utvärde-
ringsberättelse för år 
2017 till kommun-
fullmäktige för 
behandling inom juni 
månad. 

100 %    Färdig 

Revisionstjänster köps 
från OFR-samfund. 

 100 %    Färdig 
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Allmän förvaltning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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 

Förstärka inflytandet i 
samarbetsorganisation
er 

Ökad effektivitet i 
samarbetsorganisa-
tionerna. 

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

   Under 
arbete 

 
 
   

Reservering för sysselsättning 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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 
arbetsverksamhet. 

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 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 Status 

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    Färdig 

 
 
  

Planläggning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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. 

   Under 
arbete 

Mer internt 
samarbete vid 
planläggning 

Antal möten gällande 
planer/år. 

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

   Under 
arbete 

 
 
  

Ekonomiförvaltning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 Status 

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 

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 

Bespisningsverksamheten 
fungerar enligt den sk. 
regionköksmodellen. 
Använding av utrymmen 
och personal optimeras. 
Verksamheten fungerar 
också i exceptionella 
situationer. 

Mångprofessionalitet 
 
 
Mångkunnande 
 
 

Prestationskostnader 

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

2,53 €/skollunch 
2,60 €/daghems-
lunch 
1,65 €/morgon och 
mellanmål 
18,60 €/kostdag 

   Under 
arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 Status 

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 31.8 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 samtliga 
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 31.8 Status 

Ordna bra 
avbytarservice åt 
lantbruksföretagarna 
och 
pälsdjursuppfödarna 
inom hela 
verksamhetsområdet 

Uttagna 
semesterdagar 
Dagarna inplaneras 
jämt fördelade under 
året. 

95 % 

Uttagen semester för-
delas 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 
avgiftsbelagd 
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 utveck-
lingssamtalen. 
Arbetsförhållandena 
på gårdarna fyller de 
krav som 
arbetarskyddet kräver. 
Avbytarna beaktar 
arbetsskyddet i sitt 
eget arbete. 

Förvaltningspersonalen 
och avbytarna har 
tillräcklig skolning för 
sina arbetsuppgifter. 
 

Olycksfallen och sjuk-
frånvaron minskar från 
år 2017 nivå. 

   Under 
arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 Status 

Avbytarservicen 
ordnas lagenligt och 
kostnadseffektivt 

Den avbytta dagen är 
uppmätt enligt lagen 
och avbytarens 
arbetstid motsvarar 
den avbytta 
företagarens upp-
giftsandel. 
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 klockslagen 
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 31.8 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 %    Färdig 

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 

   Färdig 

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 31.8 Status 

Utarbetande av 
informations- och 
marknadsföringsmater
ial för sektorn 

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

Attraktiv och 
professionellt 
informations- och 
marknadsföringsmate-
rial 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 
servicenätsutredninge
ns resultat 

Färdigt formulerad 
strategi för 
verksamheterna. 

En strategi för 
verksamheterna. 

   Under 
arbete 
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Småbarnspedagogik 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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 31.8 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 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 
kompetensutveckling 
genererar ökad 
kunskap att möta 
barns olika behov. 

   Under 
arbete 
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Förskolverksamhet 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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. 

   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 31.8 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 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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Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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. 

   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 31.8 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 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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Grundläggande utbildning 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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 fokuseras 
på långsiktigt 
utvecklingsarbete där 
fokusområden tydligt 
finns definierade för 
den enskilda skolan. 

   Under 
arbete 

Alla elever fortsätter i 
andra stadiets utbildning 

Andel elever som 
påbörjar gymnasie-
utbildning, 
yrkesutbildning och 
annan utbildning. 

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

   Färdig 

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 
undervisningsplattformar 
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 digitala 
undervis-
ningsplattformar. 

   Under 
arbete 

Alla skolor har egna IKT-
mentorer 

IKT-mentorer ut-
sedda på alla skolor. 

Användning av IKT i 
undervisningen sker 
dagligen. 

100 % av lärarna kan 
använda digitala 
undervis-
ningsplattformar. 

   Under 
arbete 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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 ut-
bildningsalternativ 
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 

Hemspråksundervisning 
kan erbjudas vid behov 

Uppföljning och 
utvärdering av de ut-
bildningsalternativ 
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 31.8 Status 

Det pedagogiska 
ledarskapet betonas och 
ges möjlighet att 
utvecklas i 
organisationen 

Uppföljning av 
deltagande i ledar-
skapsfortbildning. 
 

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 
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Gymnasiet 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 Status 

Systematisk utveckling av 
gymnasiets verksamhet. 

Fyra delområden: 

Lärande (Förbättra 
studerandes 
inlärningsresultat) 

Personalens 
kompetens. (Stärka 
personalens 
pedagogiska färdig-
heter, särskilt inom 
IKT i undervisningen) 

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

Ledarskap (Att 
stärka utbildnings-
anordnarens 
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 

Gymnasiet deltar i 
utvecklande av regionala 
lösningar som utarbetas för 
gymnasieutbildningen 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 
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Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 Status 

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/närvårdarexamen) 

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 31.8 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 verksamheten. 

   Under 
arbete 

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 31.8 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 31.8 Status 

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

Aktivare 
kommunikation 
mellan användarna 
och fastighetsförvalt-
ningen. 

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 uppskattade. 

   Under 
arbete 
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Boende 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 Status 

Utarbeta en hållbar 
ekonomisk 
bostadspolitik 

Antalet in- och 
utflyttningar, belägg-
ningsprocenten. 

Beläggningsprocenten 
i hyresbostäderna 
hålls på god nivå. 
Undvika "tomgång"! 

   Under 
arbete 

Utvecklande av 
bostadslånefonden 

Omarbetade villkor. Tillmötesgå kundernas 
behov. 

   Under 
arbete 

 
 
  

Trafikleder 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 Status 

Ökad trafiksäkerhet i 
centrumområden. 

Genomföra åtgärder 
enligt vägnäts-
utredningen. 

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 31.8 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 31.8 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 
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Byggnadstillsyn 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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 31.8 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 31.8 Status 

En aktiv användning 
av Kulturhuset-
Kulttuuritalo AX 

Antalet besökare 
Antalet evenemang 
(utställningar, kurs-
tillfällen, 
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 

Antalet följare på FB 
över 800 i nuläget. 

  Färdig 

Aktivt projektarbete Godkänd och 
bekräftad finansiering 
för projektplan. 

Inleda projektet Aktiv 
förening 2018-2019. 

Projektet påbörjat   Färdig 
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Bibliotek 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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) 

Bibliotekets 
utvecklingsplan inte 
slutbehandlad 

  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. 

Biblioteket har fått 
15000 € i understöd 
från RFV för att 
genomföra 
meröppet på Purmo 
bibliotek, 
planeringen har 
inletts 

  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. 

Arbetet med 
samarbetplanen 
inleds i höst 

  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. 

Transport av böcker 
mellan biblioteken 
startat under våren. 
Biblioteket köper 
nu färdigplastade 
böcker. 

1379 böcker har 
avskrivits i år, mot 
5473 under hela 
fjolåret. Under 2017 
ordnade biblioteket 
41 egna 
evenemang, hittills 
har biblioteket haft 
19 egna 
evenemang. 

  Under 
arbete 
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Kulturarbete 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 Status 

Kultur i vården Antalet åtgärder 
riktade till 
målgruppen. 

Utökade resurser för 
målgruppen. 

budgetmedel 
beviljades. 
Glädjespridarna har 
anlitats 3 spelningar i 
maj (1/enhet). 
Samspelning med 
Glädjespridarna, 
dagvård och Lyo. 
Natur-tema på 
Pedersheim på 
sommaren 
Kultur i vården 
projekt-finansierat 
med Svenska 
Kulturfondens 
pengar. 

  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€ beviljades av 
svenska 
kulturfonden. 
Ungdomsledaren böt 
jobb. Oklart vad vi 
kan göra för 1000€ 

  Försenad 

Aktivt 
föreningssamarbete 

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

Mångkulturellt 
evenemang 
Barnfest 
Streetfest 

Barnfest, Folkfest och 
SwimRun har 
förverkligats. 
Streetfest blev 
uppskjuten, likaså 
matmarknad 

  Under 
arbete 
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Ungdomsarbete 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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
/internationell sam-
varo. 

En internatio-
nell/mångkulturell 
klubb startas. 

   Opåbörj
ad 

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 använder 
droger. 

   Försena
d 

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. 
Informationskampa
nj till föräldrar via 
Hem & skola 
föreningar 

Skolornas elev-
vårdsplaner innefattar 
drogförebyggande 
arbetsinsatser. 
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. 

   Försena
d 
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26.09.2018 

 

 
 

Idrottsarbete 
Strategi 
 

Mål Mätare Förväntat resultat Utfall 31.8 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: 14/2001 

 

§ 197 Nominering av medlem till direktionen för familjerådgivningen i  

Jakobstadsregionen 2019-2020 

 

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen ber Pedersöre kommun och staden  

Jakobstad att, i enlighet med § 3 i avtal och instruktion om familjerådgivningen, ge-

mensamt nominera en medlem och en ersättare till direktionen för familjerådgivning-

en i Jakobstadsregionen för mandatperioden 2019-2020. För det formella valet står 

gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Represen-

tanterna för kommunerna skall vara medlemmar i en evangelisk luthersk församling 

som finns på kommunens område. 

 

Förra mandatperioden innehade staden Jakobstad den ordinarie platsen, medan ersätta-

ren kom från Pedersöre kommun. Enligt en tidigare överenskommelse turas staden  

Jakobstad och Pedersöre kommun om att inneha den ordinarie medlemsplatsen. För 

Pedersöre kommuns del skall man för den kommande mandatperioden således nomi-

nera en ordinarie medlem till direktionen. 

 

Kommundirektörens förslag:  
 

Kommunstyrelsen beslutar nominera Åsa Nyberg-Sundqvist att representera Pedersöre 

kommun som ordinarie medlem i direktionen för familjerådgivningen i Jakobstads-

regionen under mandatperioden 2019–2020. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut:  
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 403/2018 

 

§ 198 Val av medlem i den regionala patientsäkerhetsarbetsgruppen; Vasa 

sjukvårdsdistrikt 

 

Direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen utnämner en regional patient-

säkerhetsarbetsgrupp, till vilken varje medlemskommun i distriktet utser en egen  

representant. Syftet med den regionala patientsäkerhetsarbetsgruppen är att styra ut-

vecklingsarbetet av patientsäkerheten inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. Gruppens 

uppgift är att gå igenom ökande farliga patientsäkerhetssituationer, antingen via in-

komna rapporter om farliga situationer eller via riskanalys, samt begrunda problem-

lösningar för att främja säkerheten. Medlemmarna i arbetsgruppen främjar å sin sida 

patientsäkerheten inom sjukvårdsdistriktets område och implementerar det de lärt sig 

av de farliga situationerna i sina organisationer. Som ordförande för arbetsgruppen 

fungerar chefsöverläkare Reijo Autio. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen utser Senja Wiklund till Pedersöre kommuns representant i den  

regionala patientsäkerhetsarbetsgruppen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

 

  



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 

 

01.10.2018 

 

 

 

247 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 199 Inbjudan till kommunträff; Österbottens förbund 

 

Enligt Österbottens förbunds grundavtal skall medlemskommunerna vid beredningen 

av ekonomiplanen ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av samkommu-

nens verksamhet. 

 

Österbottens förbund inbjuder därför till en kommunträff måndagen den 8 oktober 

2018, kl. 13.00 – ca 16.00, i Korsholm, där bl.a. förbundets verksamhets- och ekono-

miplan för åren 2019 – 2021 behandlas. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges ordförande Johanna Holmäng och 

kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom att delta i kommunträffen. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 343/1998 

 

§ 200 Morsdagsmedaljer år 2019 

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland omber kommunerna att inlämna 

förslag till mottagande av morsdagsmedaljer för år 2019 senast den 2 november 2018. 

 

Av de morsdagsmedaljer som beviljas år 2019 har för Västra och Inre Finlands om-

råde anvisats en maximikvot på 8 stycken.  

 

Eftersom de medaljer som utdelas till mödrar i Västra och Inre Finland är så få, bör 

den kandidat man väljer att ansöka om medaljen till övervägas mycket noggrant. Att 

ansöka om morsdagsmedalj är ju inte jämförbart med de ansökningar som görs för öv-

riga utmärkselstecken, eftersom antalet morsdagsmedaljer som beviljas är så litet. Av 

de 8 medaljer som utdelas till mödrar i Västra och Inre Finland, kan högst hälften av 

ansökningarna grunda sig på ansökningar gjorda av mödrarnas egna barn, medan res-

ten av medaljerna grundar sig på ansökningar gjorda av kommuner, organisationer  

eller andra sammanslutningar. Man får också räkna med att en ansökan inte ger önskat 

resultat första gången, utan vara beredd på att ansökan inlämnas upprepade gånger.  

 

Kriterierna för beviljande av detta utmärkelsetecken är kandidatens förtjänster som en 

exemplarisk fostrare av barn och ungdom, främjare av familjeliv och föräldraskap. 

Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning utfört ett solidariskt 

fostringsarbete, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorgani-

sationer eller andra samhällsorganisationer. Personer med fostran som yrke kan emel-

lertid inte få en morsdagsmedalj. Målet är att mottagarna av morsdagsmedaljen på ett 

mångsidigt sätt ska representera dagens mammor, både vad gäller meriter och ålder. 

Antalet barn är ingen avgörande motivering för att bli belönad. Förutom biologiska 

mödrar kan även adoptiv- och fostermödrar föreslås.  

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen antecknar Regionförvaltningsverkets brev för kännedom i år. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 201 Anmälningsärenden 

 

1. Sysselsättningsöversikt; augusti 2018 

(Dnr 122/2018) 

 

Vid utgången av augusti månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 141 st. eller 2,7 % 

av den totala arbetskraften. Noteringen för augusti 2017 var 186 st. eller 3,5 %. Me-

deltalet för kommunerna inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område var i au-

gusti 2018 6,4 % och för hela landet 9,2 %. 

 

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

fanns det 20 st. lediga jobb i kommunen. 

 

Av de arbetslösa Pedersöreborna var: 

 

Augusti 2018   Augusti 2017 

 

19 st. (13,5 %) under 25 år   17 st. (9,1 %) 

64 st. (45,4 %) över 50 år   90 st. (48,4 %) 

34 st. (24,1 %) långtidsarbetslösa  62 st. (33,3 %) 

71 st. (50,4 %) kvinnor   105 st. (56,5 %) 

70 st. (49,6 %) män   81 st. (43,5 %) 

 

En arbetslöshetsgrad under 3,0 % hade Pedersöre och Närpes (2,7 %) och Larsmo 

(2,8 %). Av alla kommuner inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område hade 

Vasa i augusti den högsta arbetslösheten; 8,4 %. 

Kommundirektörens förslag: 

Arbetslöshetssiffrorna för augusti 2018 antecknas för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 404/2018 

 

§ 202 Erbjudan om medlemskap - Bothnia back on track 

 

En förening vid namn Södra Österbottens järnvägsförening har grundats för att främja 

utvecklandet av banavsnittet Seinäjoki – Kaskö. 

 

Föreningen inbjuder kommuner i Österbottens och Södra Österbottens landskap som 

medlemmar i föreningen. Se bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Pedersöre kommun ansöker inte medlemskap i detta skede. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 203 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: 193-196, 201 o. 203. 

 
 
Omprövning 
 

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

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna: 197-200 o. 202. 

 

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  
 


