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Ärende:
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sida: 3

Nr: 7/2008

§ 97 Konstatera sammanträdets laglighet
Kommunstyrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är
närvarande.

Förslag:

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

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat samt
beslutfört.

Ärende:

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

Förslag:

Kommunstyrelsen väljer två protokolljusterare.

Beslut:

Helena Lindroth och Linda Lindberg valdes till protokolljusterare.
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2008
sida: 4

Nr: 7/2008

§ 99 Verkställande av fullmäktiges beslut (kfg 4/2008)
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 4/08 samt beslutar med beaktande av kommunallagens § 56
Kd
verkställa dem.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 5

Nr: 7/2008

§ 100 Köp av markområde för simstrand på Jumo
Kst 5/2007 § 79:
Frågan har behandlats i en av kommunstyrelsen tillsatt arbetsgrupp
samt flere gånger av kommunstyrelsen, senast på kst 4/2008 då direktiv
gavs för fortsatta underhandlingar med markägaren Ann-Helen
Grandell.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Iniö kommun
köper ett markområde enligt bifogad karta på Jumo (Kannvik) för
kd
högst 4,50 € per kvadratmeter. Den exakta storleken på området
bestäms i samband med styckningsförrättning.
Kommunfullmäktige befullmäktigar kommunstyrelsen att
godkänna köpebrev.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
5/2008

Beslut:
kfg
4/2008

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

--Förslag: Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpebrev.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 6

Nr: 7/2008

§ 101 Utlåtande angående sammanslagningen av magistraterna i
Åboregionen och Åboland
Finansministeriet har på nytt begärt utlåtande om planerna på en
ändring av magistraternas verksamhetsområde.
Hänvisas till bifogat brev från finansministeriet.

Förslag: Kommunstyrelsen upprepar sin tidigare framförda negativa åsikt.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 7

Nr: 7/2008

§ 102 Kolko delägarlags anhållan

Hänvisas till bifogad anhållan om 1000 €.
Medel finns i budgeten för år 2008.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner anhållan.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
7/2008

Kaija Hilke anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av detta ärende.
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Ärende:

2008
sida: 8

Nr: 7/2008

§ 103 Söderby bys samfällda jordområdes anhållan

Hänvisas till bifogad anhållan.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar bevilja Söderby samfällda jordområde
ett bidrag på 1000 € i enlighet med budgeten för år 2008.
kd
Styrelsen beslutar även att kommunen övertar den el-anslutning
som förser Söderby med väg och hamnbelysning.
Angående anhållan om ytbeläggning av Söderbyvägen
meddelar kommunstyrelsen att den ställer sig positiv till att
kommunen deltar i kostnaderna om Iniö enskilda väg ansöker om
statsbidrag för grundförbättring av vägen.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 9

Nr: 7/2008

§ 104 Godkänna avtal gällande bl. a. byggnadsövervakning

Hänvisas till befogat avtal med Insinööritoimisto Töykkälä oy.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner avtalet.
kd

Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att kommunstyrelsens
ordförande, viceordförande, kommundirektören och kommunens
byggnadsinspektör förutom övervakaren representerar
beställaren vid arbetsplatsmöten och även har rätt att
överenskomma om ändrings- och tilläggsarbeten.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 10

Nr: 7/2008

§ 105 Iniö Ungdomsförening anhållan om bidrag

Hänvisas till bifogad anhållan om 10.000 € för renovering av
föreningslokalen.
Innevarande års anslag för bidrag till ungdoms- och
kulturverksamhet är redan förbrukade.
Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Iniö
Ungdomsförening ett renoveringsbidrag på 10.000 €.
kd
Kommunen förutsätter dock att föreningen även söker bidrag från
annat håll för samma projektet varvid kommunens bidrag kan
utgöra den egna finansieringsandelen.

Beslut:

Ärendet remitterades för utredning av övrig finansiering.

kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 11

Nr: 7/2008

§ 106 Stranddetaljplan för Johansholm

Markägaren Timo Kulmala till lägenheten Kvällsstrand 4:52 på
Johansholm i Norrby har meddelat om uppgörande av detaljplan för sina
ägor på Johansholm. Frågan har behandlats i kommunstyrelsen (kst
5/2007,17.4.2007) och planen för delaktighet och utvärdering har varit till
påseende 11.6-29.6.2007. Planen är uppgjord av DI Juha Erjanti.
Myndighetsförhandling hölls 23.1.2008 på Syvästra Finlands Miljöcentral.
Markägarens representanter har den 22.8 2008 inlämnat slutligt förslag
till strandplan för behandling i kommunstyrelsen.
Byggnadsplatserna placering avviker från den godkända generalplanen
medan antalet byggnadsrätter är samma som i generalplanen.
Samtliga handlingar finns till påseende i kommunkansliet.
Förslag: Kommunstyrelsen beslutar framlägga utkastet till stranddetaljplan
för Johansholm till påseende under fjorton (14) dagar.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 12

Nr: 7/2008

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

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

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 13

Nr: 7/2008

§ 108 Anmälningsärenden

1. Skol- och fritidsnämndens protokoll
2. Staden Väståbolands informationsmöten för allmänheten, Iniö
29.9 kl 18.
Förslag: Kommunstyrelsen tar del av ovan nämnda anmälningsärenden.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
7/2008
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Ärende:

2008
Nr: 7/2008

sida: 14

§ 109 Arbetstidschema på Skagen-färjan
Förarna på Skagen-färjan har föreslagit att färjans arbetsturlista i
fortsättningen görs enligt samma tur-system som används på Keistiöfärjan.

Förslag: Kommunstyrelsen ger vägkost för fortsatta förhandlingar om arbetsturer
och andra arrangemang på Skagen-färjan.
kd

Beslut:
Kst
7/2008

Kommunstyrelsen diskuterade frågor kring kommunens framtida
roll beträffande Skagen-färjan och hur arbetstidsarrangemanget
kan se ut i det fall att kommunen fortfarande kommer att
bemanna färjan. Även förhållandena i baracken på färjstranden
diskuterades.
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Ärende:

2008
Nr: 7/2008

sida: 15

§ 110 Anslag för dragning av fiberkabel i Iniö
Skärgårdsnäten ab har föreslagit att kommunen deltar i förbättrandet av
fibernätet för bredband i främst Norrby i Iniö samtidigt som fiberkabel
dras till kommunens nybyggen. Projektet som genomförs genom
samarbete med olika intressenter skulle för kommunens del innebära att
nuvarande fiberkabel grävs ner i marken i Norrby och ny kabel dras till
några av kommunens fastigheter, vilka nu ej har bredbandsförbindelse.

Förslag:
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att högst
kommunen deltar med högst 20.000 € i kostnader för grävningsarbeten
och nedläggning av fiberkabel i Iniö.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 16

Nr: 7/2008

§ 111 Godkänna köp av el-anslutning
Hänvisas till bifogat köpebrev gällande el-anslutning till det område där
kommunen nu bygger ett radhus (Åke Gustafsson)

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpebrev som gäller den elanslutning som finns på det område i Norrby där nya radhuset byggs.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 17

Nr: 7/2008

§ 112 Ändring av grundavtalet för Egentliga Finlands Förbund
Hänvisas till landskapsstyrelsens förslag till ändring av grundavtalet.
Frågan är aktuell på grund av kommunsammanslagningar.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige för Iniö kommuns del
godkänner landskapsstyrelsens förslag till ändring av grundavtalet för
kd
Egentliga Finlands Förbund.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
7/2008
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Ärende:

2008
sida: 18

Nr: 7/2008

§ 113 Ansökan om befrielse från avfallsavgift
Hänvisas till bifogad ansökan av Oy Atlaton Ab/ Jarmo Kulmala gällande
fastighet Bergudden 11:2 i Norrby .

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner anhållan om befrielse från samtliga
avgifter 2008 eftersom fastigheten inte är bebyggd.
kd

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Kst
7/2008
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Nr: 7/2008

Ärende:

§ 114 Sammanträdets avslutande

Beslut

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 18.00
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SIGNUM
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sida: 19

Utdragets riktighet bestyrker

