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Kommunalgården

Tid
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Sjövall Edgar - ordförande
Andersson Monica – I viceordförande
Linde Sune – II viceordförande
Eksten Viola- ledamot
Friis Christer – ledamot
Karlgren Anja - ledamot
Karlgren Stefan - ledamot
Mattsson Helge – ledamot
Rosenqvist Birgitta – ledamot
Sjöberg Erik – ledamot

Frånvarande

Axèn Dennis – ledamot
Kajakoski Tomi - ledamot
Michelsson Nils-Erik – ledamot

Övriga närvarande

Behandlade
ärenden

Grannas, Mikael
Mattsson, Jean-Erik

§§ 27 - 36
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Mikael Grannas
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Protokollet har
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Kommunalgården,

Underskrifter

Mikael Grannas

Helge Mattsson
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Kallelse
Uppgifter om
sammanträdet

Tisdagen den 4 november 2008 kl. 19:15 – 20:20
Kommunalgården

Tid
Plats
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§29 Beslut om användningen av Houtskärs andel av samgångsbidragen .................................................. 5
§30 Ändring av grundavtal – Egentliga Finlands förbund .............................................................................. 7
§31 Inlösning av Pensionärsbostadsföreningens ving i Fridhem .................................................................. 8
§32 Specialsjukvårdens kostnader 2008 .......................................................................................................... 9
§33 Äpplö gamla folkskolefastighet – köpanbud ........................................................................................... 10
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Bilagor

1
2
3
4
5
6

Seminariumsprotokoll – morotspengar (2 sidor)
Seminariumsprotokoll – morotspengar (3 sidor)
Ändring av grundavtal – E. Finl. Förbund (5 sidor)
Köpanbud Äpplö skolfastighet (3 sidor)
Arbetslöshetsstatistik (1 sida)
Befolkningsstatistik (1 sida)
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§27 Konstatera sammanträdets laglighet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige skall kallelse till fullmäktiges sammanträde
minst fyra dagar före sammanträdet sändas skriftligen skilt till envar fullmäktig och till de
personer som har såväl närvaro som yttranderätt vid sammanträdet.
Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden
som behandlas.
Skriftlig kallelse har 30.10.08 tillställts fullmäktige. Kungörelse om sammanträdet har
30.10.08 anslagits på kommunens anslagstavla och har 31.10.08 ingått i Åbo Underrättelser.
Kommunfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av fullmäktige är närvarande.

KFGE:s
Beslut:

Sammanträdets laglighet konstaterades
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§28 Val av protokolljusterare
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning 34 § justeras fullmäktiges protokoll av två för
ändamålet var gång valda fullmäktige, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något ärende.
Förra protokollet justerades av Christer Friis och Stefan Karlgren.

KFGE:s
Beslut:

Till protokolljusterare valdes Sune Linde och Helge Mattsson
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§29 Beslut om användningen av Houtskärs andel av samgångsbidragen
Tidigare behandlats i KST §201/08
I samgångsavtalet mellan Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö om grundandet av
väståbolands stad fr. o.m. 1.1.2009 beslöts gällande användningen av samgångsbidragen följande:
Sammanslagningsunderstödet används för att täcka kostnader för år 2009-2011
genomförda investeringar som stöder en utveckling av den nya kommunen och som är i
enlighet med kommunens vision och målsättningar. Dessutom kan sammanslagningsunderstödet användas för att täcka kostnader som är direkt relaterade till sammanslagningen. För sådana direkta sammanslagningskostnader reserveras € 500 000.
För utveckling av trafikkommunikationer reserveras 500 000 €.
Sammanslagningsunderstödet 7,38 M € fördelas på följande sätt:
Sammanslagningskostnader 500 000 €
Serviceutveckling och ITK
2 630 000 €
Regionala trafiksatsningar
500 000 €
Områdesvisa investeringar 3 750 000 €
Totalt

7 380 000 €

Beslut om de områdesvisa investeringarna fattas av kommunerna före utgången av år
2008. Dessa påbörjas senast år 2011.
Organisationskommissionen för Väståbolands stad har inbegärt kommunernas beslut
om användningen av de reserverade 750 000 € per 31.08.2008.
I ett förtroendevaldamöte om samgångsbidrag 28.05.2008 grundades arbetsgrupper för
att utreda olika alternativ. (se bilaga 1)
Dessa alternativ behandlades i ett förtroendevaldaseminarium 12-13.9.2008 och där
beslöts om förslaget till användningen. (se bilaga 2)

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
Nämnd

Styrelse

Fullmäktige

Protokollet framlagt till påseende
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Kommunstyrelsen beslutar för fullmäktige föreslå att användningen av morotspengarna
till kommunen fördelas på följande sätt:
Förbättring av skolgården
Planering av bostäder
Fiber till byarna
Terapiträdgård
Matservering till Näsby
Närservicenämnden
Totalt

140 000 €
50 000 €
175 000 €
45 000 €
240 000 €
100 000 €
750 000 €

Ifall morotspengar återstår efter att de ovannämnda projekten är realiserade, övergår
dessa belopp till Houtskärs Närservicenämnds förfogande för realisering av lokala projekt och främjande av lokal företagsamhet.

KST:s
Beslut:
KFGE:s
Beslut:

Enligt förslaget
Enligt förslaget
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§30 Ändring av grundavtal – Egentliga Finlands förbund
Tidigare behandlats i KST §205/08
Egentliga Finlands förbund har 25.8.2008 inkommit med en anhållan om att kommunfullmäktige i Houtskär skulle behandla förslaget till ändring av Egentliga Finlands förbunds grundavtal.
Landskapsfullmäktige för Egentliga Finlands förbund beslutade vid sitt möte 9.6.2008
under §11 att göra ändringar i grundavtalet för Egentliga Finlands förbund och tillsända
medlemskommunerna utkastet till det ändrade grundavtalet enligt 79§ i kommunallagen
för godkännande samt inbegära svaren av kommunerna före 30.9.2008. Dessutom
konstaterade landskapsfullmäktige enhälligt att avsikten med ändringen av grundavtalets 22 § inte är att förändra avgiftsandelen mellan medlemskommunerna.
Behoven av att ändra grundavtalet beror på att antalet medlemskommuner sjunker
fr.o.m. 1.1.2009 från 53 till 28.
Grundavtalet i bilaga 3

KD:s Förslag:

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige för sin del godkänner bifogade förslag till ändringar i grundavtalet för Egentliga Finlands förbund i föreliggande form.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

KFGE:s
Beslut:

Enligt förslaget

PROTOKOLLJUSTERARNAS SIGNUM
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§31 Inlösning av Pensionärsbostadsföreningens ving i Fridhem
Tidigare behandlats i KST §209/08
Pensionärsbostadsföreningen äger 211 m2 av Fridhem. Utrymmet används dagligen för
Fridhems operativa verksamhet och kommunen betalar en årlig hyra (13.300€ år 2007)
åt Pensionärsbostadsföreningen för att kunna utnyttja utrymmet. I Fridhems renovering
har även dessa utrymmen planerats och dit placeras bl.a. personalens sociala utrymmen och sprinklercentret.
Emedan Pensionärsbostadsföreningen
1. Inte behöver utrymmet i fråga för sin verksamhet
2. Inte har intresse att delta i renoveringen av detta utrymme
3. Har finansieringsbehov för sanering av A-radhuset intill Fridhem
önskar föreningen att kommunen inlöser utrymmet.
Pensionärsbostadsföreningen har begärt en värdering av utrymmet av Turun Rakennussuunnittelu och värderingen för inlösningen var 265.000€.
Kommundirektören har begärt en värdering av utrymmet av Pargas fastighetschef Seppo Pihl och värderingen för inlösningen var knappa 100.000€
Pensionärsbostadsföreningens och kommunens representanter förhandlade inlösningen i ett möte 30.9.2008 och kom till resultatet att 900€/m2 eller 190.000€ är ett skäligt
inlösningsbelopp. I kommunens investeringsbudget har reserverats 120.000€ för inlösningen.

KD:s Förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inlösa av Pensionärsbostadsföreningen för 900€/m2 det utrymme på 211 m2 som hör till Fridhemsbyggnaden.
Investeringsbudgetöverskridningen på 70.000€ kan ordnas genom att omallokera budgetmedel från andra i år icke-realiserade investeringsobjekt.
Kommundirektören befullmäktigas att finansiera inlösningen via låntagning, ifall behov
för detta finns.
Ärendet ges organisationskommissionen för Väståbolands stad till kännedom.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

KFGE:s
Beslut:

Enligt förslaget
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§32 Specialsjukvårdens kostnader 2008
Tidigare behandlats i KST §210/08
Specialsjukvårdens kostnader har ökat utöver det budgeterade. I budgeten finns upptaget
586.255€. Kommunen erlägger månatligen ett förskott till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Detta förskott kommer inte att räcka till och därför har sjukvårdsdistriktet gjort en
korrigering för raterna som erläggs i oktober, november och december. Höjningen är
sammanlagt 75.338 €. Orsaken till kostnadsökningen är löne-, vårdmaterial-, och transportkostandernas utveckling. Därtill finns en ökad använding som grund.

KD:s Förslag:

Kommunstyrelsen anhåller av kommunfullmäktige tilläggsmedel för att täcka budgetöverskridningen för specialsjukvårdens kostnader 2008

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

KFGE:s
Beslut:

Tilläggsmedel på 80.000€ tilldelades.
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§33 Äpplö gamla folkskolefastighet – köpanbud
Tidigare behandlats i KST §212/08
Kommunen äger en gammal folkskolefastighet på Äpplö. Skolan togs ur bruk 1967 och
efter det har den använts bl.a. som lägerskola. Fastigheten är sedan 2002 uthyrd åt Harri
Järvinen, som bedriver JS Ferryway Ltd. Detta bolag sköter förbindelsebåtstrafiken i detta
skärgårdsområde och genom boningsorten kan Ferryway mycket flexibelt och kostnadseffektivt sköta områdets trafikförbindelser.
Fastigheten på ca 5.000m2 ligger mitt på Äpplö och saknar strand- och bryggrätt. Skolbyggnaden är ca 300m2 och den har inte renoverats av kommunen under de senaste årtionden. Förutom detta finns på tomten ett gammalt skjul.
Kommunen har haft fastigheten på sin försäljningslista 2005-2007 för 25.000€. Budgetbeloppet utgår från en fastighetsvärdering som gjordes på hösten 2004. Nuvärdet torde
vara ca 30.000€. Kommunen har dock inte aktivt haft fastigheten till salu p.g.a. försäljningens eventuella konsekvenser för skärgårdstrafiken.
Harri Järvinen har i ett brev daterat 29.9.08 gjort kommunen ett köpanbud på 30.000€ (se
bilaga 4). Genom försäljning av fastigheten åt Harri Järvinen torde skärgårdstrafiken kunna tryggas så länge som JS Ferryway Ltd bedriver förbindelsebåtstrafik i regionen.

KD:s Förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen godkänner Harri Järvinens köpanbud för Äpplö gamla skolfastighet och säljer honom fastigheten med dithörande byggnader i befintligt skick för 30.000€.
Ärendet ges organisationskommissionen för Väståbolands stad till kännedom.

KST:s
Beslut:

Enligt förslaget

KFGE:s
Beslut:

Enligt förslaget
Kommunstyrelsen bör före verkställande av beslutet verifiera att det ursprungliga köpebrevet mellan markägare och kommun inte innhehåller villkor som skulle omöjliggöra försäljningen.
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§34 Anmälningsärenden

1. Arbetslösheten i september har har stigit till 4,0% (augusti 2,5%). Houtskär har den
fjärde lägsta arbetslösheten i Åboland. Åbolands arbetslöshet är 3,8 %. (bilaga 5)
2. Houtskärs invånarantal per 30.09.2008 var 621 personer. Det är en minskning
med en person sedan föregående månad. (bilaga 6)
3. Kommundirektören redogjorde muntligt för nuläget angående projekten Träsk Kanal,
Hyppeis
skolsanering,
bioförbränningsanläggningarna,
slambehandlingsanläggningen, vattenverket och Fridhems rördragningar.
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§35 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
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§36 Besvärsundervisning
Ändring i detta beslut kan sökas hos Åbo förvaltningsdomstol, PB 32 20801 Åbo, genom skriftligt besvär, som av besväranden själv eller hans befullmäktigade ombud bör
ingivas eller med bud eller genom postens förmedling befordras till besvärsmyndigheten
inom 30 dagar före utgången av verkets öppethållningstid besvärstidens sista dag.
Besvärstiden räknas från den dag beslutet på stadgat sätt framlagts till allmänt påseende eller om sakägare anför besvär på den grund att beslutet kränker hans rätt från och
med delfåendet. Till besvärsskriften bör bifogas protokollsutdrag jämte delgivnings- eller
mottagningsbevis.
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters
prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i
förvaltningsdomstolen.
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