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

§ 205

Val av två protokollsjusterare
Till protokollsjusterare valdes Ralf Lindfors och Camilla Roslund-Nordling.

§ 206

Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan i föreliggande
form.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Dnr: 418/2018

§ 207

Förändringar i tjänsteförhållande; Wärn
Kanslichef Gundel Löf har beviljats pension från och med årsskiftet 2018-2019 och
tar ut innestående semester fr.o.m. 5.11.2018. Avsikten är att hennes tjänst inte
lediganslås, utan att interna omorganiseringar görs med befintliga personalresurser.
Kanslisekreterare Carina Wärn förflyttas, i enlighet med 24 § 1 mom. Lagen om
kommunala tjänsteinnehavare, till tjänsten som kanslichef och övertar de arbetsuppgifter som hör till kanslichefen. En del av Carina Wärns nuvarande arbetsuppgifter
kan också omfördelas internt, i och med att kommunen de senaste åren anställt både
en sysselsättningskoordinator och en informatör. De översättaruppgifter som Carina
Wärn skött, sköts tillsvidare delvis genom utökade köptjänster. Tjänsten som kanslisekreterare lediganslås inte utan lämnas tillsvidare vakant.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar förflytta Carina Wärn från tjänsten som kanslisekreterare
till tjänsten som kanslichef fr.o.m. 1.1.2019 i enlighet med ovanstående.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.
-----Carina Wärn anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av detta ärende.
Kommunstyrelsen utsåg Stefan Svenfors att fungera som sekreterare för paragrafen.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Dnr: 419/2018

§ 208

Anhållan om att få arrendera område i Bennäs; Bennäs byaråd
Bennäs byaråd anhåller om att kostnadsfritt få arrendera ett område kring bystugan i
Bennäs. (se bilaga) för en tid på 50 år. Byarådet anhåller vidare om att Pedersöre
kommun fortsättningsvis ska ansvara för gräsklippning och snöröjning på området,
samt att få använda berfintliga parkeringsplatser vid kommungården och kulturhuset
AX. Byarådet förbinder sig att ansvara för byggnaderna på området.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen begär utlåtande i ärendet från tekniska nämnden och planläggningssektionen.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________
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Dnr: 124/2018

§ 209

Val av representanter till samkommunsstämma; Söfuk
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur håller samkommunsstämma
torsdagen den 22 november 2018. Enligt kommunallagen § 60 skall medlemskommunerna utse sina representanter särskilt för varje stämma.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser följande tre representanter samt deras ersättare till Söfuks
samkommunsstämma den 22 november 2018:
Håkan Storbacka
Joakim Lasén
Tommy Nylund

(ersättare: Yvonne Borgmästars)
(ersättare: Bernhard Hjulfors)
(ersättare: Benita Finne)

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Dnr: 125/2018

§ 210

Val av representanter till samkommunsstämma; Optima samkommun
Optima samkommun håller samkommunsstämma tisdagen den 18 december 2018, kl.
9.00. Enligt kommunallagen § 60 skall medlemskommunerna utse sina representanter
särskilt för varje stämma.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser följande två representanter samt deras ersättare till Optima
samkommunsstämma den 18 december 2018:
Greger Forsblom
Johanna Holmäng

(ersättare: Christian Backlund)
(ersättare: Roger Pettersson)

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

Protokolljusterarnas initialer
___________________

Utdragets riktighet intygar
______________________

_____________________________________
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Anmälningsärenden
1. Kommunala samarbetsnämndens protokoll 24.9.2018
(Dnr 71/2018)
Kommunala samarbetsnämndens protokoll från den 24 september 2018 bifogas
föredragningslistan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar protokollet för kännedom.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag.

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: 204-206, 208, 211-212.

Omprövning
Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får
inte sökas genom besvär hos domstol.
Gäller paragraferna: 207, 209-210.
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
______________________

_____________________________________

