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§ 42 Konstatera sammanträdets laglighet
Kommunstyrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är
närvarande.
Kallelsen har skickats till kommunstyrelsens medlemmar och
kommunfullmäktiges presidium 21.4. 2008.
Kungörelse om sammanträdet har uppsatts på kommunens officiella
anslagstavla 21.4 2008 samt införts i medborgarnätet MEBBen 21.4
2008. En kopia har skickats till Åselholm vänthus.

Förslag:

Ordföranden konstaterar vilka som är närvarande samt huruvida
sammanträdet är lagenligt sammankallat samt beslutfört.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat samt
beslutfört.

Ärende:

§ 43 Val av protokolljusterare
Protokollet justeras av två protokolljusterare som justerar protokollet före
det framläggs till påseende.

Förslag:

Kommunstyrelsen väljer två protokolljusterare.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Helena Lindroth och Lola Schwartz.
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§ 44 Verkställande av fullmäktiges beslut (kfg 2/2008)
Kommunallagen § 56:
Finner kommunstyrelsen att ett beslut av fullmäktige har kommit till i oriktig
ordning eller att fullmäktige har överskridit sina befogenheter eller att beslutet
annars strider mot lag, skall kommunstyrelsen vägra verkställa beslutet. Ärendet
skall utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på nytt.
Vidhåller fullmäktige sitt beslut skall kommunstyrelsen föra frågan om det
föreligger lagliga hinder för verkställigheten av beslutet till länsrätten för
avgörande. Länsrätten får inte avgöra ärendet förrän tiden för anförande av
besvär över beslutet har gått ut.

Förslag: Kommunstyrelsen tar del av besluten enligt kommunfullmäktiges
protokoll 2/08 samt beslutar med beaktande av kommunallagens § 56
Kd
verkställa dem.
Beträffande §§ 13-14 gällande markaffärer med Iniö församling fattas
beslut som skilda ärenden.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008
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§ 45 Köp av Aftonro-området av Iniö församling
Kfg 2/2008 § 13:
Iniö församling har den 22.2.2008 inlämnat bifogat brev och
protokollsutdrag till kommunkansliet.
Enligt § 13 i kyrkofullmäktiges protokoll (kyrkofullmäktig 2/2008) erbjuder
församlingen det s.k. Aftonro-ormrådet åt Iniö kommun för 18.000 €.
Kommunen har tidigare vänt sig till församlingen med förfrågan om
församlingens intresse att sälja området som är bebyggt med kommunens
servicebostäder och omfattas av ett arrendekontrakt.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
godkänna Iniö församlings erbjudande gällande försäljning av det
kd
s.k. Aftonro-området åt Iniö kommun för 18.000 €.
Kommunstyrelsen befullmäktigas att godkänna köpebrev.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
2/20087
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Beslut:
kfg
2/2008

Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens
förslag.

Kst 3/2008:
Eftersom kyrkostyrelsens medgivande måste finnas innan köpet kan
verkställas inväntar kommunen församlingens slutliga besked innan
markaffären verkställs. Domkapitlet har för sin del behandlat frågan
27.3.08.
--
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Förslag: Kommunstyrelsen beslutar verkställa kommunfullmäktiges beslut
med beaktande av kommunallagens § 56 .
kd
Köpet görs så snart Iniö församling meddelar att köpebrev kan
undertecknas. Förslag till köpebrev behandlas på nästa
styrelsemöte.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

Ärende:

2008
sida: 7

Nr: 3/2008

§ 46 Iniö församlings erbjudande om markbyte
Kfg 2/2008 § 14:
Hänvisas till bifogat brev och protokollsutdrag från kyrkofullmäktige i Iniö.
Kyrkofullmäktige 2/2008 § 14.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
följande:
kd
Kommunfullmäktige konstaterar att markbyte i enlighet med
bifogade handlingar inte är aktuellt med beaktande av de
osäkerhetsfaktorer som framkommer av församlingens brev.

Beslut:
Kst
2/20087

Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion enhälligt avvikande från
kommundirektörens förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner
församlingens anbud enligt § 14 i kyrkofullmäktige protokoll
2/2008 under förutsättning att bytesaffären sker före utgången av
mars månad 2008.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Bifogas brev och protokollsutdrag från kyrkofullmäktige samt inlämnat
brev av ”rågrannar” till Källaråkern.
Bifogas även karta över området med fastighetsgränser samt utdrag ur
Iniö generalplan.

Beslut:
kfg
2/2008

Kommundirektören meddelade att Iniö församling har meddelat
att frågan behandlas av domkapitlet 27.3.2008 och därefter av
kyrkostyrelsen inom 1-2 månader.
Under diskussionen framfördes följande förslag:
1. Tove Brander understödd av Linda Lindberg föreslog att
fullmäktige vidhåller sitt gamla beslut att bygga radhuset
på Källaråkern och därmed inte godkänner församlingens
erbjudande eftersom ett markbyte skulle riskera byggets
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förverkligande. Detta p.g.a. att det är oklart hur snabbt
bytet kan förverkligas.
2. Mats Eklund understödd av Eddie Lundell och Lasse
Lindberg föreslog att kommunstyrelsens förslag skulle
godkännas med den ändringen att kommunen förutsätter
att domkapitlets godkännande finns inom mars månad.
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterade att det
föreligger två understödda förslag förutom kommunstyrelsens förslag och föreslog att fullmäktige först röstar om
dessa två förslag varefter det vinnande förslaget ställs mot
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden föreslog att
röstningen sker genom handuppräkning.
Omröstningsförfarandet godkändes enhälligt.
I den första omröstningen fick Mats Eklunds förslag 9 röster
och Tove Branders 2 röster. En medlem röstade blankt.
Ordföranden konstaterade att Mats Eklunds förslag vunnit
och att det därefter ställs mot kommunstyrelsens förslag.
I den andra omröstningen fick Mats Eklunds förslag 11 röster
och kommunstyrelsens förslag 0 röster. En medlem röstade
blankt.
Ordföranden konstaterade att Mats Eklunds förslag segrat
och det därmed var kommunfullmäktiges beslut.
--Kst 3/2008:
Marbytet kan inte genomföras förrän kyrkostyrelsen har gett sitt
samtycke. Domkapitlet har behandlat frågan 27.3. 2007.
Förslag: Kommunstyrelsen beslutar med beaktande av kommunallagens § 56
verkställa kommunfullmäktiges beslut omedelbart efter att
kd
kyrkostyrelsen har givit sitt samtycke.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige befullmäktigar
styrelsen att godkänna köpebrev och/eller övriga handlingar
bytesaffären föranleder i syfte att beslutet verkställes så snart
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kyrkostyrelsens godkännande finns.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008
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§ 47 Rapport från arbetsgruppen som utreder alternativa platser
och lösningar för simstrand
Kst 1/2008:
Hänvisas till investeringsdelen i budget och ekonomiplanen för 20082010.
Behovet av allmän simstrand i Iniö har länge påtalats och anslag för
påbörjande av projektet har funnits under de senaste åren i kommunens
budget. Eftersom kommunen inte äger stränder är det dock svårt att
komma vidare i frågan utan medverkan av både markägare och
eventuella övriga intressenter. Vid budgetsammanträdet framfördes
tanken på att en arbetsgrupp tillsätts för att föra frågan vidare.

Förslag: Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av 3-5 personer med
uppdrag att utreda alternativa platser och lösningar för att åstadkomma
en allmän simstrand i Iniö.
Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
1/2008

Kommunstyrelsen valde en arbetsgrupp enligt följande:
Linda Lindberg, ordförande
Gustav Hult, medlem
Tove Brander, medlem
Kst 2/2008:
Gruppens ordförande rapporterar om gruppens arbete vid
sammanträdet .

Förslag: Kommunstyrelsen tar del av rapporteringen och fattar beslut
utgående ifrån rapporten
kd

Beslut:
kst
2/2008

Kommunstyrelsen tog del av Linda Lindbergs redogörelse över
arbetsgruppens arbete samt tog del av deras förslag.
Arbetsgruppen prioriterar tre alternativ
1. Kannvik

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

2008
sida: 11

Nr: 3/2008

2. Söderby byhamn
3. Stranden vid församlingshemmet
Kommunstyrelsen beslöt att kommunen underhandlar om
marken och arbetsgruppen får i uppdrag att fortsätta
planeringen utgående från alternativet Kannvik.

Kst 3/2008:

Arbetsgruppen har lämnat in bifogade handlingar med förslag till hur
simstranden kan förverkligas.
Diskussioner med markägaren har förts per telefon.

Förslag: För de diskussioner som förts med markägaren informeras på mötes
varefter kommunstyrelsen tar ställning till fortsatta åtgärder.
kd

Beslut:
kst
3/2008

Kommunstyrelsen beslöt ge kommundirektören i uppdrag att
skaffa en opartiskt värdering av området samt uppgifter om
samfällda tillandningar.
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§ 48 Ändring av samgångsavtal (kommunens namn och vapen)
Organisationskommissionen föreslår genom beslut § 17 den 05.03.2008
att samgångsavtalet förändras så att kommunens namn blir Havskrona
på svenska och Merikruunu på finska.
Organisationskommissionen föreslår samtidigt att man i avtalet besluter
välja Nagu kommuns nuvarande kommunvapen till den nya stadens
vapen. Även detta kräver en ändring av samgångsavtalet i vilket skrivits
att beslut om den nya stadens kommunvapen fattas av den nya stadens
stadsfullmäktige på förslag av organisationskommissionen.
För en förändring av samgångsavtalet krävs att alla parter som ingått
avtalet godkänner förändringen. I praktiken betyder det att
organisationskommissionens förslag måste godkännas förutom i Iniö
kommunfullmäktige även i Korpo, Houtskär, Nagu och Pargas
kommunfullmäktigen.
Det samma gäller för en förändring av skrivningen gällande kommunens
vapen.

Förslag:
kd

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Iniö kommun
godkänner den föreslagna förändringen i samgångsavtalet mellan de
väståboländska kommunerna. Detta innebär att skrivningen:
”Kommunens namn är Väståboland-Länsi-Turunmaa. Kommunen
använder benämningen stad.”, i samgångsavtalet förändras till:
”Kommunens namn är Havskrona på svenska och Merikruunu på finska.
Kommunen använder benämningen stad.”
I samgångsavtalet och dess bilagor förändras ytterligare alla skrivningar
med Väståboland eller Länsi-Turunmaa skrivningar till Havskrona
respektive Merikruunu.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Iniö kommun
godkänner organisationskommissionens förslag att den nya staden som
sitt stadsvapen antar Nagu kommuns nuvarande kommunvapen.
Detta innebär att skrivningen ”Kommunens fullmäktige besluter om ett
nytt kommunvapen på förslag av organisationskommittén” i
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samgångsavtalet stryks och ersätts av skrivningen:
"Staden Havskrona använder som sitt stadsvapen Nagu kommuns
nuvarande kommunvapen."
Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige som Iniö
kommunens åsikt framför att, i det fall inte övriga kommuner
godkänner namnet Havskrona, håller Iniö fast vid det ursprungliga
avtalet, i den form det har godkänts av samtliga avtalsparter.

Kommunstyrelsen tog även del av Pargas stadsfullmäktiges beslut
av 15.4.2008 ”Den nya kommunens namn”, vilket som protokollsutdrag kommit till Iniö 23.4.2008.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige konstaterar att
kommunstyrelsens förslag även utgör Iniö kommuns svar på
Pargas stads förslag beträffande tillvägagångssätt för att lösa
namnfrågan.

Beslut:

Kommustyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008
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§ 49 Bokslutet för år 2007
Hänvisas till bifogade bokslutshandlingar.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner för sin del bokslutet, undertecknar
det och för det till revision och behandling i revisionsnämnden.
kd

Beslut:
kst
3/2008

Kommunstyrelsen tog del av kommundirektörens och bokförarens
redogörelse för bokslutet.
Kommunstyrelsen godkände därefter enhälligt förslaget samt
undertecknade bokslutet.
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§ 50 Val av serviceman
Enligt kommunstyrelsens beslut har befattningen varit lediganslagen på
nytt. Annonser har ingått i Åbo Underrättelser, Turun Sanomat.
arbetskraftsbyråns webbtjänst och kommunens hemsidor på Internet.
Följande personer har lämnat in ansökningar (SE BILAGOR):

Förslag: Kommunstyrelsen tar del av ansökningar samt beslutar om
fortsatta åtgärder.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt kalla Timo Tarkkonen till intervju.

kst
3/2008
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§ 51 Beslut om byggstart för radhusbygget
Planeringen av huset har framskridit enligt tidigare beslut. Skissritningar
presenteras på mötet och byggnadslov kommer att sökas i början av maj
varefter offerter inbegärs genom öppet förfarande enligt lagen om
upphandling.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
skissritningarna och ger klarsignal för att projektet får verkställas.
Konstateras att ingen skild projektgrupp utses, utan kommunstyrelsen
ansvarar för byggnadsprojektet.
Kommunstyrelsen befullmäktigas att välja entreprenörer, godkänna
detaljritningar och material och samt besluta om byggande av väg till
området.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008
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§ 52 Beslut om byggstart för Aftonros tillbyggnad
Planeringen av tillbyggnaden har framskridit enligt tidigare beslut.
Skissritningar presenteras på mötet och byggnadslov kommer att sökas i
början av maj varefter offerter inbegärs genom öppet förfarande enligt
lagen om upphandling.

Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
skissritningarna och ger klarsignal för att projektet får verkställas.
Konstateras att ingen skild projektgrupp utses, utan kommunstyrelsen
ansvarar för byggnadsprojektet.
Kommunstyrelsen befullmäktigas att välja entreprenörer, godkänna
detaljritningar och material.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

Ärende:

2008
Nr: 3/2008

sida: 18

§ 53 Ansökningar gällande vägbelysning
Hänvisas till bifogade ansökningar.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar godkänna att vägbelysningen i Norrby och
på Åselholm ansluts till kommunens el-anslutningar samt att kommunen
övertar anslutningen på Keistiö och i Söderby.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

2008
sida: 19

Nr: 3/2008

Ärende: § 54 Utlåtande om sammanslagning av magistrater
Finansministeriet har begärt kommunens utlåtande om sammanslagning
av Åbolands magistrat med Åbonejdens magistrat. Den nya magistraten
omfattar hela Egentliga Finland.

Förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att en sammanslagning av magistraterna
kan äventyra den språkliga servicen som förutsätts i både grundlag och
kd
språklag. Iniö kommun kan utgående ifrån detta inte omfatta en
sammanslagning av Åbolands magistrat till en mammutmagistrat för
hela Åbonejden med 450.000 invånare.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

Ärende:

2008
Nr: 3/2008

sida: 20

§ 55 Anhållan om naturskyddsområde, utlåtande
Sydvästra Finlands miljöcentral har begärt kommunens utlåtande om
Pauli Santikko ansökan om inrättande av naturskyddsområde på Keistiö.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar förorda ansökan.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

Ärende:

2008
sida: 21

Nr: 3/2008

§ 56 Fastighetsöverlåtelser
Kopia av offentliga köpvittnets anmälan om fastighetsöverlåtelser
bifogas.

Förslag: Kommunstyrelsen tar del av bifogade anmälningar om
fastighetsöverlåtelse i Iniö och beslutar att kommunen inte utnyttjar
eventuell rätt till förköp.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
3/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

Ärende:

2008
sida: 22

Nr: 3/2008

§ 57 Anmälningsärenden
1. Skolnämndens protokoll 1/2008
2. Social- och hälsovårdsnämndens protokoll 1/2008
3. Auroras tidtabell 1.5 2008 –

Förslag: Kommunstyrelsen tar del av ovan nämnda anmälningsärenden.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
3/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

Ärende:

2008
sida: 23

Nr: 3/2008

§ 58 Ansökan om tjänstledighet för rehabilitering (ej offentligt
ärende)

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner ansökan enligt bilaga (ASLAK-ansökan).
En förutsättning för beslut är dock att den ersättning som FPA erlägger,
kd
betalas till arbetsgivaren, dvs kommunen.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
3/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

Ärende:

2008
sida: 24

Nr: 3/2008

§ 59 Ansökan om rätt att påbörja arbete innan byggnadslov vunnit
laga kraft.

Förslag: Kommunstyrelsen anhåller av byggnadsnämnden om rätt att inleda
byggnadsarbeten på kommunens två byggnadsprojekt; radhuset och
kd
tillbyggnad av Aftonro, innan byggnadslovet vunnit laga kraft.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
3/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 25..4.2008

2008
Nr: 3/2008

Ärende:

§ 60 Sammanträdets avslutande.

Beslut

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 16.50.

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

sida: 25

Utdragets riktighet bestyrker

