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§ 126 – ÖPPNANDE AV MÖTET
Ordförande öppnade mötet kl. 17.45.
----------------§ 127 – SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.
----------------§ 128 – VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Till protokolljusterare utsågs Brita Söderlund och Tiina Aho-Gustafsson.
----------------§ 129 – GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN
KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
Följande ärenden utgår:
§ 137 UTLÅTANDE TILL ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL MED ANLEDNING AV ULLABRITT MATTSSONS BESVÄR ANGÅENDE FULLMÄKTIGES BESLUT OM OMBILDANDE
AV TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE
§ 139 UTDELNING AV KOMMUNALA BIDRAG TILL UNDERHÅLL AV ENSKILDA VÄGAR
Följande ärenden läggs till under paragraf 138 Bordlagda och brådskande årenden:
§ 138 A – KOLLEKTIVTRAFIK TILL KORPOSTRÖM
§ 138 B – KOMMUNALGÅRDENS HYROR
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Enligt förslag.
------------------Protokolljusterarnas signaturer
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§ 130 – KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL AV DEN 25 JUNI 2008
Bilaga 1

KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut har tillkommit i laga
ordning och kan verkställas.

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

§ 131 – NÄMNDERNAS PROTOKOLL
Bilaga 2
Byggnads- och miljönämnden 19.8.2008
Social- och hälsovårdsnämnden 25.5.2008, 10.7.2008, 21.8.2008,
Suomenkielinen koulukautakunta 19.6.2008
KOMMUNSEKRETERARENS 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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§ 132 – VERKSTÄLLIGHET AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 25.6.2008
§ 32 OMBILDANDE AV TJÄNST
Kommunfullmäktiget i Korpo beslöt enhälligt på sitt möte 25.6.2008 § 32 ombilda
lektoratet i engelska vid Skärgårdshavets grundskola till en timläraruppgift från och
med 1.8.2008.
Enligt Lagen om kommunala tjänsteinnehavare § 21 kan arbetsgivaren med
iakttagande av uppsägningstiden och efter att ha gett tjänsteinnehavaren tillfälle
att bli hörd ensidigt ombilda ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid
på en uppsägningsgrund som avses i 37 §.
Enligt § 43 samma lag skall ett beslut om att tjänsteförhållandet sagts upp eller
hävts skriftligen delges tjänsteinnehavaren personligen. Fullmäktiges beslut delgavs
lektor Ulla-Britt Mattsson per brev 4.7.2008 (diarienummer 306). Är
tjänsteinnehavaren på semester eller har en minst två veckor lång ledighet på
grund av utjämning av arbetstiden, anses tjänsteförhållandet dock ha blivit upphävt
tidigast dagen närmast efter utgången av semestern eller ledigheten.
Höstterminen 2008 inleddes tisdagen 12.8.2008 varför ombildandet av
tjänsteförhållandet kan anses ha trätt i kraft från och med 12.8.2008. Enligt 40 § 3
mom. samma lag börjar uppsägningstiden löpa dagen efter den dag då
uppsägningen meddelas eller delges. I detta fall börjar uppsägningstiden på sex
månader löpa 13.8.2008, och under den tiden erhåller Ulla-Britt Mattsson full
månadslön, motsvarande undervisningsskyldigheten om 20 timmar.
Efter utgången av den iakttagna uppsägningstiden, 13.2.2009, erhåller således
Ulla-Britt Mattsson en lön som motsvarar det faktiskt hållna timantalet, dvs. sju
timmar.
Ur beredningstexten i beslutsparagrafen framgick att Ulla-Britt Mattsson under
läsåret 2008-2009 kan erbjudas endast 7 veckotimmar. Samma information har av
rektor Martin Hartman under sommaren brevledes tillsänts Ulla-Britt Mattsson inför
läsårsstarten.
KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen besluter verkställa fullmäktiges beslut av den 25.6. 2008 § 32 så
att lektor Ulla-Britt Mattssons uppsägningstid om sex månader vid ombildning av
tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid börjar löpa från och med
13.8.2008. Från och med 13.2.2009 erhåller Ulla-Britt Mattsson en lön
motsvarande 7 veckotimmar.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Enligt förslag.
------------------Noterades att Margaretha Fransén anmälde jäv (partsjäv) och deltog inte i behandlingen av § 132.
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§ 133 – TILLSÄTTANDE AV PLATS SOM KOCK I KOMMUNENS CENTRALKÖK
Bilaga 3
Vid Korpo kommuns centralkök finns fyra befattningar som kock, varav en har varit
obesatt sedan 8.8.2008.
Korpo kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 2 juni 2008 ledigförklara
befattningen som kock vid kommunens centralkök från och med 8.8.2008.
Inom utsatt tid hade fem ansökningar inkommit. Kommunsekreterare och husmor
har gått igenom ansökningarna, och konstaterat att alla sökanden har haft
utbildning inom kök samt erfarenhet inom området.

KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen väljer Malin Lindholm till kock i kommunens centralkök fr.o.m.
1.10.2008.
Grundlönen fastställs enligt 06RUO050 och är 1652,74 € den 1.10.2008.

BESLUT
Enligt förslag.
---------------
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§ 134 – UTOMHUSREKLAM VID KOMMUNALVALET
Enligt kommunförbundets rekommendationer påbörjas valafficheringen vid
kommunalvalet 2008 en vecka före förhandsröstningens början, d.v.s. den
8.10.2008. Kommunförbundet rekommenderar vidare att kommunen inte tar betalt
för reklamplatserna vid kommunalvalet.

KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen konstaterar att utomhusaffichering vid kommunalvalet 2008
påbörjas i Korpo den 8.10.2008 samt att kommunen tar inte betalt för
reklamplatserna.
BESLUT
Enligt förslag.
-----------------
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§ 135 – GODKÄNNA OFFERT FÖR PLANERING AV LÄTTRAFIKLED
Bilaga 4
Kommunstyrelsen behandlade vid sitt möte den 25.6.2008 Destias offert för
planering av lättrafikled vid skolcentret och i Verkanområdet. Kommunstyrelsen
beslutade att lättrafikleden planeras så att området för planering utvidgas från
Korpo kyrka till Vattentornsvägen.
I diskussioner med Destia har det framkommit att dessa två frågor – lättrafikleden
vid Verkan och den i Kyrkbyn måste behandlas som två separata frågor eftersom
den senare förutsätter med noggrann planering på grund av markägoförhållanden.
Destia har uppdaterad sin tidigare offert.
KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner Destias offert för planering av lättrafikled vid
Skolcentret och i Verkanområdet (18.8.2008). Kommunens kostnad för planeringen
uppgår totalt till max 14.828,00 €. Planeringen finansieras som en del av
Verkanområdets planering.
Kommunstyrelsen ger vidare i uppdrag åt kommundirektören att till Vägverket göra
en framställan om behovet av lättrafikled i Verkanområdet, samt i Kyrkbyn.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Kommunstyrelsen godkände Destias offert och konstaterade att busshållplatserna
skall inte planeras till Kommunalgårdens gård utan bli på sina gamla ställen
alternativt så att busshållplatsen mot Åbo kommer till den s.k. Mäntylä-vägskälet.
Kommunstyrelsen ger vidare i uppdrag åt kommundirektören att göra en
framställan till Vägverket om behovet av en lättrafikled vid skolcentret fram till
Verkanområdets nya infartsväg och i Kyrkbyn.
----------------
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§ 136 – GODKÄNNANDE AV OFFERT –INVENTERING AV DEN BYGGDA
KULTUREN
Bilaga 5
Enligt Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) skall man vid uppgörandet av
en generalplan se till ”att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas”.
De omständigheter som påverkas av detta måste utredas och beaktas i den
omfattning som styrmålet för generalplanen och generalplanens noggrannhet
förutsätter.
Vid myndighetssamråd på Sydvästa Finlands miljöcentral har det framkommit, att
värnandet av den byggda miljön förutsätter en komplett byggnadshistorisk
inventering av planeområdet.
En dylik inventering påbörjades i Korpo i slutet av 1990-talet, men den blev aldrig
slutförd. I dagsläget saknas en inventering av 14 byar och ca 75 fastigheter såväl
på fasta Korpo som i Korpo norra skärgård.
För att påskynda arbetet har kommunsekreteraren varit i kontakt med Åbo
landskapsmuseum. Museet har beredskap att i snabb takt (under septemberoktober) slutföra inventeringen, och de har inlämnat en offert för arbetet.
KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner Åbo landskapsmuseums offert. Inventeringen
betraktas som en planläggningskostnad.
BESLUT
Enligt förslag.

-----------------
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§ 137 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

•

Detaljplan för Verkan-området
Ett förslag till detaljplan presenterades för styrelsen

•

Korpoström aktiebolagsfusion
Styrelsen informerades om den kommande fusionen

•

Kommunens adressregister
Kommunstyrelsen informerades om situationen med registret

•

Utö-planen
Myndighetssamråd har skett den 13 augusti, vissa utredningar behöver
kompletteras före planen kan läggas fram till påseende.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Anmälningsärendena tecknades till kännedom.
----------------
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§ 138 - BORDLAGDA OCH BRÅDSKANDE ÄRENDEN
§ 138 A – KOLLEKTIVTRAFIK TILL KORPOSTRÖM
Skärgårdsvägen/Vainion Liikenne AB har indragit bussturer i Korpo från och med
1.8.2008. Med anledning av detta har möjligheter till ersättande kommunala
transporter utretts. De viktigaste frågorna i dagsläget är anslutningar till turer som
anländer och avgår från Kyrkbyn, men som inte längre trafikerar till Korpoström. En
del av dessa är viktiga för arbetspendlingen, andra för kommunens interna
servicetrafik.

KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beslutar att följande trafik sköts som kommunal anropstaxi fram
till 31.12.2008.
må-fre kl. 6.15

Korpostöm – Kyrkbyn

må-fre kl. 18.30

Kyrkbyn – Korpoström

ti, to

Kyrkbyn – Korpoström

kl. 11.25

För dessa turer debiteras kunden kollevtivavgiftstaxa enligt Matkahuoltos prislista.
6.15 och 18.30 turerna körs endast som kombination till bussturerna (d.v.s. för
busspassagerarna), 11.25 turen körs som en självständig tur.
Alla turer måste beställas på förhand, senast föregående dag.
Kommunsekreteraren befullmäktigas sköta de praktiska arrangemangen kring
trafiken.

BESLUT
Enligt förslag.

-----------------
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§ 138 B – KOMMUNALGÅRDENS HYROR
Bilaga 6
Korpo kommunstyrelse fastställe den 27 augusti 2007 principer för hyressättning av
kommunala lokaler, d.v.s. skolcentret, Kommunalgården och Norrskata skola.
Syftet med denna förändring var dels att skapa rättvisa principer så att
kommuninvånare och föreningar skulle behandlas lika vid uthyrning av utrymmen,
dels att från användarna inhämta inkomster för att täcka de faktiska
fastighetskostnaderna.
Erfarenheterna under det gångna året har dock visat, att de nya hyresprinciperna
har fått oönskade sidoeffekter. Vissa föreningar i Korpo har helt slutat använda
Kommunalgården med den följden att lokalen står oanvänd och hyresinkomsterna
har uteblivit. Hyressättningen borde därför ses över.
KOMMUNSEKRETERARENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beslutar att justera PRINCIPER OCH AVGIFTER FÖR
TILLFÄLLIG UTHYRNING AV KOMMUNENS LOKALER enligt bilaga.
BESLUT
Enligt förslag.

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

§ 139 – AVSLUTANDE AV SAMMANTRÄDET OCH BESVÄRSANVISNING
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 21.05 och hänvisade till anvisning för
rättelseyrkan och besvärsanvisning i enlighet med kapitel 11 i kommunallagen.
---------------------
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