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§ 75 – ÖPPNANDE AV MÖTET
Ordförande öppnade mötet kl. 17.05.
-----------------

§ 76 – SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Konstaterades att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
-----------------

§ 77 – VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Till protokolljusterare utsågs Tiina Aho-Gustafsson och Leif Lindström.
----------------

§ 78 – GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
98 A – Beviljande av avsked – Susanna Nyback
98 B – Ledigförklarande av befattning – kokerska
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Enligt förslag.
-------------------
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§ 79 – NÄMNDERNAS PROTOKOLL
Bilaga 1
Byggnads- och miljönämnden 5.5.2008 , 27.5.2008
Svenska skolnämnden 26.2.2008 , 17.4.2008

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Protokollen antecknas till kännedom och konstateras att kommunstyrelsen inte
vidtar de åtgärder som kommunallagens § 51 samt kommunens förvaltningsstadga
§ 79 ger möjlighet till.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Enligt förslag.
-------------------
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§ 80 – KOMPLETTERING TILL UTLÅTANDE OM KOMMUNSAMGÅNG
Bilaga 2
Finansministeriet som skall besluta om ändring i kommunindelningen har per ebrev kontaktat Korpo, Houtskär, Iniö, Nagu och Pargas kommuner för att bereda
kommunerna en möjlighet att komplettera ansökan om sammanslagning.
Beslut om ändring i kommunindelningen skall enligt Kommunindelningslag fattas
före juni månads utgång under det föregående året. Eventuell komplettering av
tidigare fullmäktigebeslut skall därför enligt e-post i sin helhet vara
finanisministeriet tillhanda senast den 6 juni 2008.
Om de berörda kommunernas fullmäktige inte kan komma överens om den nya
kommunens namn, bestäms detta av ministeriet.
Korpo kommun har likt Nagu, Pargas, Houtskär och Iniö kommuner genom tidigare
fullmäktigebeslut den 26 juni 2007 godkänt samgångsavtalet jämte två bilagor i sin
helhet och utan reserveringar.
Efter uppgörande av samgångsavtal och anhållan om kommunsammanslagning har
Korpo kommun genom fullmäktigebeslut den § 17 / 19.03.2008 tagit ställning till
en av organisationskommittén föreslagen förändring av samgångsavtalet.
Förändringen skulle ha inneburit att stadens namn i samgångsavtalet ändras till
Havskrona och att stadens kommunvapen är Nagus nuvarande vapen. Korpo
kommun ställde sig positivt till den av organisationskommissionen föreslagna
förändringen. En förändring av samgångsavtalet skulle dock ha krävt att alla
kommunfullmäktigen skulle ha godkänt förändringen. Eftersom den förslagna
förändringen inte godkänts i Pargas stad kan inte den föreslagna förändringen
verkställas.
Pargas stad har remitterat frågan om namnet för behandling den 4 juni 2008. Det
finns en reell risk att finansministeriet, p.g.a. enskild avtalsparts missnöjesyttring
gör tolkningen att kommunerna inte kan komma överens om namnet och vid beslut
om förändringen av kommunindelningen bestämmer namnet.
Innebörden av oenigheten skulle i sådana fall vara att finanisministeriet bestämmer
den nya kommunens namn. Innebörden av detta är också att namnet inte mera
betraktas som en del av avtalet utan att den nya kommunens fullmäktige så snart
det tillträtt kan ta ställning till eventuella förändringar av namnet.
Korpo ser det som viktigt att i bilaga ordagrant återge beslutsgången gällande den
nya kommunens namn i organisationskommittén och -kommissionen.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Korpo kommun vidhåller sitt tidigare beslut per den 26 juni 2007 där fullmäktige
godkänner samgångsavtal inklusive likaledes bindande bilagor till samgångsavtal.
Detta betyder att Korpo fortsättningsvis ställer sig bakom samgångsavtalet och
dess skrivning att kommunens namn är Väståboland – Länsi-Turunmaa.
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Korpo kommun vill uppmärksamma ministeriet på besluten i den
förhandlingsprocess som ledde till ingående av samgångsavtalet, till de delar de
gäller namnet och på de beslut som sedan gjorts i organisationskommissionen
gällande stadens namn. Dessa beslut jämte Forskningscentralens utlåtanden finns
samlade i bilagor.
Pargas utgör enbart 8,6% (Lantmäteriverkets årsstatistik 2008) av den nya
kommunens totalareal (se kartbilaga) och saknar i motsats till de övriga
kommunerna mellan- och utskärgård. Namnet Pargas förknippas i första hand med
ortens industriella historia.
Korpo kommun anser att namnet Pargas inte är representativt för den nya
skärgårdsstaden. Under hela förhandlingsprocessen har kommunerna varit eniga
om att den under bildning varande nya kommunen skall ha ett nytt namn. Denna
gemensamma ståndpunkt kom fram under hela förhandlingsprocessen och ledde
först till beslutet att Gullkrona stad skall vara den nya kommunens namn, och
sedan till det i samgångsavtalet intagna beslutet att stadens namn är Väståboland
– Länsi-Turunmaa.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Enligt förslag.
-------------------
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§ 81 – FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET, DAGHEMMET
Bilaga 3
Korpo kommun har genom fullmäktigebeslut beslutat sälja del av fastigheten
Mäkelä 1:43, Korpo Gård, Korpo kommun samt på fastigheten befintliga byggnader
i enlighet med köpebrev. Raseborgs Fastighetscentral har fungerat som
fastighetsförmedlare.
Risto Leino och Anna-Maija Lahti har den 8.5.2008 inkommit med anbud för
fastigheten enligt bilaga.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluter sälja fastigheterna för € 95 000 i
enlighet med bifogat köpeavtal. Kommundirektören befullmäktigas att inför
kommunfullmäktigebeslut göra smärre tekniska förändringar i avtalen.

BESLUT
Ärendet remitterades enhälligt.
-----------------
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§ 82 – FÖRSÄLJNING AV SERVICEBYGGNAD SAMT ARRENDERING AV
OUTBRUTET OMRÅDE
Bilaga 4
Korpo kommun har genom fullmäktigebeslut beslutat sälja byggnaden servicehuset
på fastigheten Tallbacka 1:428, Korpogård by, Korpo kommun. Raseborgs
Fastighetscentral har fungerat som fastighetsförmedlare.
Inom utsatt tid har två anbud inkommit i enlighet med bilagor.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluter sälja servicebyggnaden för €
10.100,00 i enlighet med bifogat köpeavtal. Kommundirektören befullmäktigas att
uppgöra förslag till arrendeavtal till fullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår vidare
att i arrendeavtal begränsat område arrenderas till Joakim Ljungman och Magnus
Jansson. Ärendet till kommunfullmäktige.
BESLUT
Enligt förslag. Ärendet till kommunfullmäktige.
-----------------
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§ 83 – FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER, RUMARSTRAND
Bilaga 5
KST § 55/2008
Kommunen har i budget för år 2008 intagit försäljning av Rumarstrand fastigheter.
En uppsattning av värdet på fastigheterna har gjorts av Raseborgs
Fastighetscentral.
Ari Hakala, Newcomer Oy har den 12.11.2007 inkomit med ett anbud, € 72 500, för
köp av fastigheterna. Därutöver har tre förfrågningar gällande en eventuell
försäljning inkommit till kommunen.
Newcomer Ab äger den gamla skolbyggnaden på tomten. Newcomer Ab arrenderar
genom arrendeavtal uppgjort år 2005 av marken av kommunen. Arrendeavtalet är
uppgjort på 40 år.
Newcomer Ab har även inkommit med plan för utvecklandet av verksamheten på
området.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluter sälja fastigheterna för € 72 500
under villkor intagna i förslag till köpeavtal.
Ärendet till kommunfullmäktige.
BESLUT
Ärendet remitterades enhälligt.
----------------KST § 55/2008:
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Ärendet remitteras.
BESLUT
Ärendet remitterades enhälligt.
----------------Newcomer Oy har den 28.05.2008 inkomit med ett anbud, € 80 000, för köp av
fastigheterna.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluter sälja fastigheterna åt Newcomer
Ab för € 80 000 i enlighet med bifogat köpeavtal. Kommundirektören kan göra
smärre tekniska förändringar i avtalet. Ärendet till kommunfullmäktige.
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KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Tina Aho-Gustafsson föreslår att man inte säljer fastigheterna till Newcomer Ab.
Förslaget understöddes av Brita Söderlund.
Omröstning genom handuppräckning, kommundirektörens förslag ja, Tiina AhoGustafssons förslag nej.
I omröstningen gavs tre ja-röster (Leif Berglund (ordf.), Leif Lindström och Dan
Mattsson) samt tre nej-röster (Tiina Aho-Gustafsson, Brita Söderlund och
Margaretha Fransén).
Kommunstyrelsens beslut enligt kommundirektörens förslag. Ärendet till
kommunfullmäktige.
-----------------
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§ 84 – UTLÅTANDE OM PROGRAMMET FÖR REGIONAL KOHESIONS- OCH
KONKURRENSKRAFT (KOKO)
Bilaga 6
Den nationella regionalpolitiken har som mål att främja utvecklingen av regionernas
nationella och internationella konkurrenskraft, säkra en livskraftig och balanserad
regionstruktur och möta regionernas egna särskilda utmaningar. Enligt
statsminister Matti Vanhanens andra regeringsprogram skall det programbaserade
regionutvecklingsarbetet fortsätta. Det nationella programsystemet skall göras
enklare och antalet program minskas. Större tonvikt skall läggas på
landskapsprogrammen och deras samordnande roll.
Arbets- och näringsministeriet har berett ett utkast till program för regional
kohesions- och konkurrenskraft (KOKO), som skall ersätta det nuvarande
programmet för regioncentra, det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet samt
skärgårdsprogrammet.
Målet med kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet är att förbättra
konkurrenskraften i regionerna och balansera regionutvecklingen genom att stödja
växelverkan mellan regionerna.
Arbets- och näringsministeriet har begärt utlåtanden om programutkastet av bl.a.
skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel per den 21.5.2008.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Den nationella skärgårdspolitiken har utformats bl.a. utgående från Skärgårdslagen
(Lag om främjande av skärgårdens utveckling 1981/494) vars syfte är att bevara
den fasta bosättningen i skärgården genom att för befolkningen skapa tillräckliga
möjligheter till utkomst, samfärdsel och basservice samt efter att skydda
skärgårdens landskapsbild och natur för miljöskador.
En viktig del av landets skärgårdspolitik har varit det av statsrådet fastställda
skärgårds-programmet som omfattat landets samtliga skärgårdsområden.
I ett stort utvecklingsprogram som KOKO, omfattande hela landet, riskerar
tyngdpunkten att på sikt förskjutas till tillväxtcentra, trots att ambitionen är att
uppnå en jämbördig utveckling av olika områden. Det är därför viktigt att de
särförhållanden som råder i skärgården noteras i programmet som ett eget tema.
Korpo kommun vill angående utkastet till program för regional kohesions- och
konkurrenskraft framhålla att det är synnerligen viktigt att staten även i framtiden
har en fastställd nationell skärgårdspolitik utgående ifrån Skärgårdslagens syften.
Detta innebär att det även i framtiden finns ett skilt skärgårdsprogram eller om
programmet är en del av KOKO-programmet, bör det innehålla en skild del där den
nationella skärgårdspolitiken behandlas.
För säkerställande av slagkraftig skärgårdspolitik även framöver föreslår vi
följande:
Skärgårdsprogrammet fortsätter som ett riksomfattande styrinstrument för
skärgårdspolitiken även om det sker inom ramen för KOKO-programmet. Detta
underlättar tvärsektoralt samarbete inom statsförvaltningen gällande
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skärgårdsfrågor, garanterar att frågorna noteras i de olika förvaltningsgrenarna
samt skapar en fortsatt grund för skärgårdsdelegationens arbete.
Skärgårdsdelegationen fortsätter som organ för utvecklingsarbetet med
skärgårdsfrågor på riksnivå.
Förverkligandet av programmet kommer i hög grad att ske i landskapen. Områden
med särskilda förhållanden p.g.a. skärgård och vattendrag finns i samtliga landskap
i Finland medan tyngdpunkten varierar och i de flesta fall ligger på helt andra
frågor. Det är därför av största vikt att garantera utvecklingsmedlens tillräcklighet
på nationell nivå gällande skärgårdsrelaterade projekt.
Målet bör vara att det i programmets regionala verksamhet skall finnas ett tema
rörande skärgårdsfrågor i samtliga landskap.
BESLUT
Enligt förslag.
-----------------
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§ 85 – PROJEKTET NYHEMSOMRÅDET – BYGGKOMMITTÉ

Kommunstyrelsen utsåg den 25 februari en byggkommitté för projektet bestående
av kommunstyrelsens ordförande Leif Berglund, kommunbyggmästaren samt
social- och hälsovårdschefen.
För att till renoveringsprocessen inhämta fackkunskap om verksamhetens och
kundernas behov kunde byggkommittén med fördel kompletteras med kommunens
äldreomsorgsledare.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beslutar att i byggkommittén för projektet Nyhemsområdets
renovering och ombyggnad ingår även kommunens äldreomsorgsledare.
Byggkommittén består således av kommunstyrelsens ordförande Leif Berglund,
kommunbyggmästaren, social- och hälsovårdschefen samt äldreomsorgsledaren.
BESLUT
Enligt förslag.
-----------------

Noterades att Margaretha Fransén avlägsnade sig kl. 21.40 efter behandlingen av § 85.
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§ 86 – VERKSAMHETSBIDRAG FÖR ÅR 2008
Bilaga 7
Möjligheten att söka verksamhetsbidrag för föreningsverksamhet, projekt och
olika aktiviteter har varit utannonserade att sökas i marsnumret av Korpo Info
inom marsmånad.
I budgeten för år 2008 har för ungdoms- och idrottsverksamhet reserverats
maximalt 6.100 €, för allmänna bidrag maximalt 7.000 € varav 2.400 € har
utbetalats som hemortsstipendier samt 2.000 € för kulturverksamhet.
Som bilaga finns sammandrag av inlämnade ansökningar samt
kommunsekreterarens förslag.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Förslag att kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för år 2008 i enlighet
med bilaga. Utöver förslagen enligt bilaga delegeras kommundirektören rätt att
under verksamhetsåret 2008 bevilja eventuella övriga verksamhetsbidrag inom
ramen för budgeten.

BESLUT
Enligt förslag.
-----------------
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§ 87 – MEDLEMMAR I UPPBÅDSNÄMNDEN VID VÄRNPLIKTSUPPBÅDET
2008

Egentliga Finlands regionalbyrå har har genom ett brev daterad den 9 april 2008
bett Korpo kommun utse en representant och minst en ersättare till
uppbådsnämnden vid värnpliktsuppbådet år 2008.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen utser en representant och en ersättare till uppbådsnämnden vid
värnpliktsuppbådet år 2008.

BESLUT
Kommunstyrelsen utsåg Kurt Jansson till medlem och Bertel Holmén till ersättare
till uppbådsnämnden vid värnpliktsuppbådet år 2008.
-----------------
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§ 88 - UTLÅTANDEBEGÄRAN – NATIONELLT BETYDELSEFULLA BYGGDA
KULTURMILJÖER
Bilaga 8
Museiverket håller på med en revidering av urvalet av byggda kulturmiljöer av
riksintresse. I samband med detta arbete har Museiverket har inbegärt Korpo
kommuns utlåtande gällande nationellt betydelsefulla kulturmiljöer i Korpo.
För Korpo kommuns del gäller utlåtandebegäran fiskarbyarna Aspö, Björkö, Jurmo
och Österskär samt Åvensor by och kalkgruva. Utlåtandet skall handla om
beskrivningarnas riktighet, historiska fakta samt avgränsningar av områden.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt kommunsereteraren att utreda frågan vidare
och vid behov lämna ett utlåtande.

BESLUT
Enligt förslag.
-----------------

Noterades att Brita Söderlund avlägsnade sig kl 22.15 efter behandling av § 88.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Korpo kommun
Organ
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§ 89 - DETALJPLANEN FÖR VERKANOMRÅDET - PLANEUTKAST
Bilaga 9
Kommunstyrelsen beviljade den 28.1.2008 (KST § 14/2008) startbeslut för
detaljplanering av Santalahti-Verkan området och valde den 25.2.2008 (KST § 38B)
Pöyry Environment som planläggare för området.
Den 28.4.2008 (KST § 69/2008) godkände kommunstyrelsen programmet för
deltagande och bedömning för framläggning.
Projektkommittén bestående av kommundirektören, kommunsekreteraren,
kommunbyggmästaren, projektledaren Karl-Henrik Stuns samt kommunstyrelsens
ordförande Leif Berglund har haft två sammanträden med planläggaren. På basen
av dessa diskussioner har planläggaren uppgjort ett utkast till detaljplan för
området.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar planeutkastet samt beslutar att framlägga utkastet till
påseende 16.6.- 27.7.2008.

BESLUT
Kommunstyrelsen godkände planeutkastet till framläggning under tiden 16.6. –
27.7.2008.
-----------------

Noterades att Terhi Ahosola avlägsnade sig kl. 22.55 efter behandling av § 89.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende
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Korpo kommun
Organ

§ Nr

Datum

Sida

99
KOMMUNSTYRELSEN

90

2.6.2008

§ 90 - SKRIVELSE GÄLLANDE BÅTPLATSER I KUGGVIKSOMRÅDET
Bilaga 10
De boende på Näset-området har i en skrivelse inkommen den 28.4.2008 bett att
Korpo kommun iordningställer en småbåtshamn i Kuggviken. De hänvisar till
muntliga löften från kommunens representanter vid marknadsföringen av områdets
tomter.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT
Kommunstyrelsen hänvisar till den tidigare diskussionen mellan kommunens
representanter och undertecknare av skrivelsen i fråga. Ärendet antecknas till
kännedom.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 91 - BRITA SÖDERLUNDS ANSÖKAN OM UNDANTAGSLOV
Bilaga 11

BMN §44/2008
Brita Söderlund från Korpo ansöker om undantagslov för bostadshus (150 m2) och
gäststuga (25 m2) på fastigheten Westerby RN:r 2:63 i Wattkast by av Korpo
kommun.
Rågrannarna har underrättats
Preliminär platssyn har förrättats.
Planläggarens utlåtande har inbegärts.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG
Undantagslovet förordas.
Ärendet vidare via kommunstyrelsen till miljöcentralen.

BESLUT
Enligt förslag.
Brita Söderlund anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av § 44.
Till ordförande valdes Margaretha Fransén.

-----------------

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar Brita Söderlunds ansökan om undantag.
Ärendet vidare till Sydvästra Finlands miljöcentral.

BESLUT
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Korpo kommun
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§ 92 - MARKKU SANTALAS ANSÖKAN OM UNDANTAGSLOV
Bilaga 12

BMN §45/2008
Markku Santala från S:t Karins ansöker om undantagslov för fritidsbyggnader (3 *
175 m2), 3 st bastur (3 * 25 m2) och 3 st ekonomiebyggnader (3 * 80 m2) på
fastigheten Koivuluoto RN;r 2:49 i Åfvensor by av Korpo kommun.
Rågrannarna har underrättats
Planläggarens utlåtande har inbegärts.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG
Undantagslovet förordas.
Ärendet vidare via kommunstyrelsen till miljöcentralen.

BESLUT
Enligt förslag.
-----------------

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar Markku Santalas ansökan om undantag.
Ärendet vidare till Sydvästra Finlands miljöcentral.

BESLUT
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 93 - RONALD ÖHMANS ANSÖKAN OM UNDANTAGSLOV
Bilaga 13
BMN §46/2008
Ronald Öhman ansöker om undantagslov för gäststuga (25 m2) på fastigheten
Björkedet RN;r 2: i Utö by av Korpo kommun. Tomtens storlek är 1500 m2.
Rågrannarna har underrättats.
Preliminär platssyn har förrättats.
Planläggarens utlåtande har inbegärts och han förordar ansökan.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG
Undantagslovet förordas med hänvisning till planläggningssituationen och
planläggarens utlåtande.
Ärendet vidare till kommunstyrelsen för beviljande av undantagslov (BO 8.1).

BESLUT
Enligt förslag.
-------------------

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beviljar Ronald Öhman undantagslov för en gäststuga enligt
ansökan.

BESLUT
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 94 - KAJ KERKES ANSÖKAN OM UNDANTAGSLOV
Bilaga 14

BMN §50/2008
Kaj Kerke från Pargas ansöker om undantagslov för gäststuga (40 m2) på
fastigheten Sommarheim RN;r 2:6 i Bonäs by av Korpo kommun. Tomtens storlek
är ca 1,66 ha.
Rågrannarna har underrättats.
Eftersom den befintliga bastun på ca (10 m2) ej kan utvidgas, skulle 15 m2 av
bastubyggrätten överföras på gäststugan.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG
Ansökan förordas.
Ärendet vidare till kommunstyrelsen för beviljande av undantagslov (BO 8.1.

BESLUT
Enligt förslag.
-------------------

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beviljar Kaj Kerke undantagslov för en gäststuga enligt ansökan.

BESLUT
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 95 - ANU-IRENE KIISKIS OCH MAIJU AULIKKI SILENS ANSÖKAN OM
UNDANTAGSLOV
Bilaga 15

BMN §84A/2008
Anu-Irene Kiiski och Maiju Aulikki Silen ansöker om undantagslov för fritidshus på
fastigheten Anjula RN:r 1:28 i Markomby by av Korpo kommun. Tomtens storlek är
ca 2,9 ha.
Rågrannarna har underrättats. En av dem framhöll följande:
- rantavaja tulisi palauttaa entiseen kokoonsa ja käyttötarkoituksensa
- pintavedelle tulisi järjestää esteetön kulku pois tontiltamme
- poijut siirtää omalle puolelle.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG
Förordas under förutsättning att byggnaden placeras innanför byggrutan och minst
30 m från strandlinjen.
Ärendet vidare via kommunstyrelsen till Sydvästra Finlands Miljöcentral.

BESLUT
Enligt förslag.
-------------------

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar ansökan under förutsättning att byggnaden placeras
innanför byggrutan och minst 30 m från strandlinjen.
Ärendet vidare Sydvästra Finlands miljöcentral.
BESLUT
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 96 - VESA VIITANIEMIS ANSÖKAN OM UNDANTAGSLOV
Bilaga 16

BMN §84C/2008
Vesa Viitaniemi från Åbo ansöker om undantagslov för fritidshus (100 m2) oh bastu
(25 m2) på fastigheten del Svens Norrgård på holmen Svartholmen RN;r 3:48 i
Wattkast by av Korpo kommun. Tomtens storlek är ca 1,2 ha.
Rågrannarna har underrättats.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG
Ansökan om undantagslov förordas.
Ärendet vidare via kommunstyrelsen till Sydvästra Finland Miljöcentral.

BESLUT
Enligt förslag.
------------------KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar ansökan om undantagslov.
Ärendet vidare till Sydvästra Finlands miljöcentral.
BESLUT
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 97 - ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialombudsmannens rapport år 2007, bilaga 17
Skrivelse från Helena Mattsson, Retais, bilaga 17
Beslut från Miljöcentralen gällande Bo-Erik Nyströms ansökan om undantag,
bilaga 17
Beslut från Miljöcentralen gällande Tapani och Anneli Juntunens ansökan om
undantag, bilaga 17
Beslut från Åbo förvaltningsdomstol gällande avfallsavgift, Essie och Rainer
Nyman, bilaga 17
Beslut från Åbo förvaltningsdomstol gällande avfallsavgift, Maija SaarniTuuna, bilaga 17
Beslut från Åbo förvaltningsdomstol gällande avfallsavgift, Karin Häggblom,
bilaga 17
Beslut från Miljöcentralen gällande Markus Högmanders ansökan om att i
forskningssyfte fånga vattenödlor på Utö, bilaga 17
Rättelseyrkan gällande Egentliga Finlands förbunds utlåtande över
kommunal beslutsfattande i vindkraftsfrågan i Korpo, bilaga 17
Åbolands sjukhus, uppsägning av avtal gällande
socialombudsmannaverksamhet, bilaga 17
Beslut från Länsstyrelsen gällande Vainio AB:s trafiktillstånd N:r 18192 och
19390, bilaga 17

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Anmälningsärendena antecknades till kännedom.
----------------
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§ 98 - BORDLAGDA OCH BRÅDSKANDE ÄRENDEN
§ 98 A – Beviljande av avsked, Susanna Nyback.
Bilaga 18
Susanna Nyback har den 5 maj 2008 anhållit om avsked från befattningen
kock/husmor så att den 7.8.2008 är den sista arbetsdagen. Susanna Nyback har en
månads uppsägningstid.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beviljar Susanna Nyback avsked enligt anhållan.

BESLUT
Enligt förslag.
--------------------§ 98 A – Ledigförklarande ev befattning - kokerska
Vid kommunens centralkök finns i dagsläget fyra befattningar, av vilka en
befattning som kock är obesatt efter Susanna Nybacks avsked.
För att centralköket ska kunna sköta kommunens matservice på nuvarande nivå
inklusive veckosluts- och helgservice behövs nuvarande personalresurser.
Befattningen som kock borde därför tillsättas från och med 8.8.2008.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen besluter lediganslå en befattning som kock vid kommunens
centralkök från och med 8.8.2008. Befattningen lediganslås på kommunens
anslagstavla samt på arbetskraftsbyråns hemsida under tiden 13.6 – 11.7.2008.

BESLUT
Enligt förslag.
---------------------

§ 99 - AVSLUTANDE AV SAMMANTRÄDET OCH BESVÄRSANVISNING
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 23.30 och hänvisade till anvisning för
rättelseyrkande och besvärsanvisning i enlighet med kapitel 11 i kommunallagen.
---------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

