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§ 140 – ÖPPNANDE AV MÖTET
Ordförande öppnade mötet kl. 17.00.
-----------------

§ 141 – SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Konstaterades att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
----------------§ 142 – VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Till protokolljusterare utsågs Tiina Aho-Gustafsson och Leif Lindström.
-----------------

§ 143 – GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg under § 149 bordlagda och
brådskande frågor:
§ 149 A - GODKÄNNA OFFERT FÖR PLANERING AV IDROTTSPLANEN
§ 149 B – KOMMUNALA BIDRAG TILL UNDERHÅLL AV ENSKILDA VÄGAR
§ 149 C – BYGGANDE AV VINDKRAFTVERK I RETAIS – BESLUT OM BEHOV AV
PLANERING
§ 149 D – FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET, DAGHEMMET
§ 149 E – GODKÄNNANDE AV FUSION & DELNINGSPLAN
§ 149 F – GODKÄNNANDE AV KÖPEBREV, NORRSKATA SKOLA
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Enligt förslag.
-------------------
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§ 144 – UTLÅTANDE TILL ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL MED ANLEDNING
AV ULLA-BRITT MATTSSONS BESVÄR ANGÅENDE FULLMÄKTIGES BESLUT
OM OMBILDANDE AV TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE
Bilaga 1-5
Lektor Ulla-Britt Mattsson vid Skärgårdshavets grundskola har anfört besvär till Åbo
Förvaltningsdomstol med anledning av Korpo kommunfullmäktiges beslut av den 26
juni 2008 § 32 angående ombildande av tjänsteförhållande.
Åbo Förvaltningsdomstols begäran om utredning bifogas (bilaga 1).
Enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal
(UKTA) anställs ämneslärare antingen som lektorer för vilka finns fastställt
minimiantal undervisningstimmar, den s.k. undervisningsskyldigheten eller som
timlärare i tjänsteförhållande för vilka antalet undervisningstimmar kan variera.
Därför har fullmäktige med sitt beslut omändrat tjänsteförhållandet till
timläraruppgift i enlighet med § 44 i Kommunallagen. Avsikten är att dra in
tjänsten som lektor i engelska.
En utredning över timmarna i ämnena engelska, finska, tyska, franska och
modersmål bifogas (bilaga 2). Av utredningen framgår fördelningen av timmarna
mellan de formellt behöriga lärarna. Anmärkningsvärt är att det sammanlagda
antalet timmar i engelska uppgår till endast 11 h, i finska till 18.5 h och i
modersmål till 12,5 h under innevarande läsår. Sålunda uppnås inte
undervisningsskyldigheten för någon av de tre lektorerna. Intresset för
tillvalsämnena tyska och franska, som undervisats av Ulla-Britt Mattsson, har under
senare år avtagit helt varför inte heller dessa kan ge tilläggstimmar.
Också en utredning över samtliga lärares timmar under läsåret 2008-2009 bifogas
(bilaga 3).
Lektor Ulla-Britt Mattssons timmar uppgick läsåret 2007-2008 till 17 på grund av 2
timmar i tyska och att 8 timmar hölls i Ulkosaariston peruskoulu. Mattsson
tilldelades en skriftlig varning av rektor för Ulkosaariston peruskoulu i juni 2008 på
grund av att hon kraftigt försummat att följa läroplanen. Mattsson har därför inte
erbjudits timmar i den finska skolan under innevarande läsår. Under läsåret 20072008 betalades full lön motsvarande 20 h trots att Mattsson höll endast 17 h.
För lektorn i finska uppnås undervisningsskyldigheten endast på grund av att
timmar hålls i Ulkosaariston peruskoulu.
Lektorn i modersmål uppnår undervisningsskyldigheten tack vare 4 timmar i
engelska för vilka hon innehar formell behörighet. Svenska skolnämnden har på sitt
möte 3.6.2008 § 34 prioriterat lektoratet i modersmål framom lektoratet i
engelska, ett beslut som utbildningsanordnaren har befogenhet att göra. Om inte
timmarna i engelska ges lektorn i modersmål faller också förutsättningarna för det
lektoratet.
Klasslärarna handhar modersmålsundervisningen i åk 1-6 vilket ur pedagogisk
synvinkel är synnerligen viktigt. Samtliga klasslärare är formellt behöriga och
sålunda också behöriga för modersmålsundervisningen i åk 1-6.
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Att upprätthålla tre språklektorat i en skola av Skärgårdshavets grundskolas
storlek, med drygt 70 elever, är för utbildningsanordnaren en omöjlighet. Enligt
befolkningsstatistiken kommer elevantalet i Korpo inte att öka, tvärtom minska
(bilaga 4). Utbildningsanordnaren bör kunna bedriva en långsiktig utbildnings- och
personalpolitik enligt vilken också tjänsteförhållanden omändras vid behov. Antalet
timmar har redan en längre tid varit för få för nuvarande tjänstestruktur, varför
man kan anse att uppgifterna har minskat varaktigt (Lagen om kommunala
tjänsteinnehavare § 37).
I en situation där undervisningstimmarna inte räcker till kan inte en enskild
tjänsteinnehavare hävda att man har subjektiv rätt till timmar som likväl andra
tjänsteinnehavare behöver för att få sin undervisningsskyldighet uppfylld.
Korpo kommun motsätter sig verkställighetsbeslutet eftersom lektor Ulla-Britt
Mattsson trots att hon inte uppnår undervisningsskyldigheten erhåller full lön
motsvarande 20 undervisningstimmar.
En sammanställning över lärarnas behörighet bifogas (bilaga 5).
Enligt Korpo kommuns förvaltningsstadga § 7 (godkänd av kommunfullmäktige den
15 november 2004 att träda i kraft den 1.1.2005) har kommunstyrelsen till uppgift
att
-

avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut, om
kommunstyrelsen anser sig kunna omfatta fullmäktiges beslut.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen besluter att ovanstående ges som utlåtande till Åbo
Förvaltningsdomstol med anledning av lektor Ulla-Britt Mattssons besvär.

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

Noterades att Margaretha Fransén konstaterade jäv (partsjäv) och deltog inte i behandling av § 144.
Paragraf 144 konstaterades omedelbart justerad.
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§ 145 – DONATION AV STOCKBOD
Bilaga 6
Korpo Ungdomsförening r.f. har gjort en anhållan om att få stocksbod som finns på
Korpo kommuns gamla daghems gård i centrum. Anhållan och motivering i enlighet
med bilaga.
Stockbodes värde finns inte intaget i balansen och kan beräknas ha ett ringa värde.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen besluter donera stockboden till Korpo Ungdomsförening r.f.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Enligt förslag.
-------------------
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§ 146 – MOGENS THOLSTRUPS ANSÖKAN OM UNDANTAG FÖR TOALETT
Bilaga 7
Mogens Tholstrup har hos Åbo förvaltningsdomstol överklagat kommunstyrelsens
beslut § 43 per den 26.02.2007 att med hänvisning till bestämmelserna i Elvsjö
strandplan inte bevilja Tholstrup undantag för vattenklosett.
Förvaltningsdomstolen upphäver genom beslut den 19.08.2008 kommunstyrelsens
beslut och återförvisar ärendet till kommunstyrelsen för ny behandling.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen antecknar sig förvaltningsdomstolens beslut jämte motiveringar
till kännedom samt upptar ärendet till ny behandling.
På de grunder som förvaltningsdomstolen med stöd av utlåtande från
miljöcentralen för fram beviljar kommunstyrelsen Mogens Tholstrup undantag från
Elvsjö strandgeneralplan för anläggande av biologisk toalett (Aquatron) på
fastigheten del av Södergård RNr: 1:78, i Elvsjö by Korpo kommun.
En förutsättning för undantaget är att en funktionerande och tillräcklig infiltrering
kan ske på fastigheten så att näringsämnen inte rinner till havet.

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

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Korpo kommun
Organ

§ Nr

Datum

Sida

165
KOMMUNSTYRELSEN

147

29.09.2008

§ 147 – STARTBESLUT FÖR INVESTERING, CENTRUMOMRÅDETS
PLANERING

I Korpo kommuns investeringsbudget finns för år 2008 reserverat € 30 000 för
planering av centrumområdet i Korpo.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beviljar startbeslut för projektet samt tillsätter en
projektkommitté för genomförandet av projektet.
I projektkommittén ingår fem medlemmar.

BESLUT
Kommunstyrelsen beviljar startbeslut för projektet, samt utser följande följande
personer till projektkommitten:
Leif Berglund (ordf.), Monika Holmén (sammankallare, sekr.), Johan Korsström,
Bosse Mellberg, Frank Hellgren och Tiina Aho-Gustafsson.
Kommittén delegeras beslutsrätt i frågor som berör planeringsarbetet enligt
förvaltningsstadgan. Kommittén rapporterar till kommunstyrelsen, första gången
den 27.10.2008.
---------------
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§ 148 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
•
•
•

TeliaSonera har sagt upp avtal om värme och el till Telecentret
Planering av Stabshusets renovering fortsätter
Kollektivtrafiken börjar 1.10.2008

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Anmälningsärendena tecknades till kännedom.
----------------
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§ 149 - BORDLAGDA OCH BRÅDSKANDE ÄRENDEN
§ 149 A - GODKÄNNA OFFERT FÖR PLANERING AV IDROTTSPLANEN
Bilaga 8
Det är möjligt att inom utgången av december 2008 från länsstyrelsen söka
finansiering för grundförbättring av Korpo idrottsplats. En ansökan för detta
ändamål inlämnades i December 2007, men den avslogs p.g.a. bristfälliga
utredningar. Korpo kommun har i kommunens ekonomiplanen 2008-2010
reserverat medel för grundförbätring av idrottsplanen. För att kunna erhålla statlig
finansiering för projektet måste detaljerade planer utarbetas, bla. följande delar:
• grundkarta
• situationsplan 1:500
• markundersökning
• dimensioneringsritning med höjdinformtaion
• dräneringsplan
• specialplaner (el, bevattning osv.)
• byggbeskrivning
• kostandsförslag
En utomstående konsult måste anlitas för att ta fram ovanstående material.
Kommunsekreterare har inbegärt offerter från Pöyry Oy och Airix Oy. Offerterna
inkom den 12 september, och öppnades av kommunsekreterare och Annika
Fagerström. Man konstaterade att Pöyry:s offert var mer ekonomisk såväl gällande
totalsumman som taxorna för tilläggsdebitering.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner Pöyry Oy:s offert för planering av idrottsplanen och
beslutar att planeringen påbörjas omedelbart.

BESLUT
Kommunstyrelsen godkänner Pöyry OY:s offert för planeringen av idrottsplanen.
---------------
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§ 149 B – KOMMUNALA BIDRAG TILL UNDERHÅLL AV ENSKILDA VÄGAR
Bilaga 9
Ansökan om kommunalt bidrag för enskilda vägar har varit utlyst i juni/julimånadens Korpo-info att sökas senast den 31.07.2008.
Sammanlagt 20 har ansökningar har inlämnats. Budgeterade medel för underhåll
av enskilda vägar för 2008 är 27.000 euro.
Kommunstyrelsen fastställde § 106/19.04.2004 principer för utdelning av
kommunalt bidrag för enskilda vägar.
Kommunalt bidrag beviljas om:
1. Väglag har grundats
2. Fast bosättning finns vid vägen på en sträcka om minst 500 m från vägens
begynnelsepunkt
3. Vägens längd är minst 500 meter
Vägar som man inte regelbundet kör med bil på är inte berättigade till bidrag.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar för år 2008 fördelas enligt bilaga.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Enligt förslag.
---------------
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§ 149 C – BYGGANDE AV VINDKRAFTVERK I RETAIS – BESLUT OM BEHOV
AV PLANERING
CWE Caring Energy har ansökt om bygglov för byggande av två vindkraftverk av
typen Enercone E-66 i Österretais by i Korpo.
De planerade vindkraftverken ligger ca 400-500 meter från strandlinjen och ca 100
meter från varandra. Vindkraftverken har en tornhöjd på 86 meter och
rotordiameter 70m. Totalhöjden är 119 meter och den högsta punktens höjd från
havsnivån ca 142 m. Området är kuperat skogsområde, 3-4 närmaste
semesterbostäderna ligger ca 400-500 meter från kraftverken.
På området finns ingen gällande plan. Området är inte strandområde (150-200 m)
som avses i MBL 72§, inte heller ett strandområde där det på grund av det
byggande som kan väntas på området är nödvändigt att planera byggande och
annan användning för att reglera i huvudsak strandbaserad fritidsbebyggelse enligt
MBL 72 § 2. mom. Området kan ses vara område som avses i MBL §16.
Utöver vad som annars bestäms om förutsättningarna för bygglov, förutsätter
beviljande av bygglov på ett område enligt 16 § i behov av planering och för vilket
detaljplan inte har godkänts att byggandet
1) inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering
av områdesanvändningen,
2) inte leder till menlig samhällsutveckling, och
3) är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av särskilda
natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven.
Byggande på ett område i behov av planering får inte heller leda till byggande som
har betydande konsekvenser eller medföra betydande skadliga miljökonsekvenser
eller andra betydande och skadliga konsekvenser.
Beslut om särskilda förutsättningar för beviljade av bygglov inom ett område som
avses MBL § 16 fattas av kommunstyrelsen.
I gällande regionplan finns inga områdesreserveringar som direkt berör detta
område.
Miljöcentralen har i sina utlåtanden LOS-2004-L-398-215 samt LOS-2004-L-398217 konstaterat att eftersom området i fråga är ganska långt exploaterat samt
ansökan berör endast två vindkraftverk, kan beslutet om särskilda förutsättningar
för byggande fattas enligt MBL § 16 och MBL § 137.
Enligt en förstudie till Egentliga Finlands vindkraftsutredning (Pöyry), daterad
14.3.2007, är området relativt exploaterat, och i närheten (0-3- km) av de
planerade vindkraftverken ligger inga nationellt värdefulla landskaps- eller
kulturmiljöobjekt. Exploateringen skulle leda till betydande förändringar i lanskapet,
men med tanke på nuläget och områdets dynamiska natur är dessa förändringar
inte särskilt skadliga. Kraftverken skulle inte heller ha några betydande effekter på
de värdefulla bymiljöerna i Korpo.
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Korpo kommunstyrelse konstaterar att CWE Caring energys ansökan om bygglov
för vindkraftverken i Retais uppfyller särskilda förutsättningar för beviljande av
bygglov enligt MBL § 137, eftersom den
1) inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering
av områdesanvändningen,
2) inte leder till menlig samhällsutveckling, och
3) är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av särskilda
natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven.
Byggande är begränsad till sin natur, och orsakar inte omfattande miljö- eller andra
konsekvenser.
Leif Lindström föreslog att frågan remitteras. Förslaget vann ej understöd.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Enligt förslag.
---------------

Noterades att Leif Lindström anmälde avvikande åsikt i frågan.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Korpo kommun
Organ

§ Nr

Datum

Sida

171
KOMMUNSTYRELSEN

149 s. 5/7

29.09.2008

§ 149 D – FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET, DAGHEMMET
Bilaga 10
KST § 81/2008
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.
-----------------

Efter remittering har ytterligare ett anbud inkommit den 21.08.2008. Anbudsgivare
är Helena Haasiomäki och anbud enligt bilaga.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluter sälja fastigheten åt Helena
Haasiomäki för € 105 000 i enlighet med bifogat köpeavtal. Kommundirektören
befullmäktigas att inför kommunfullmäktigebeslut göra smärre tekniska
förändringar i avtalen. Ärendet till fullmäktige.
BESLUT
Ärendet bordlades enhälligt.
-----------------
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§ 149 E – GODKÄNNANDE AV FUSION & DELNINGSPLAN
Bilaga 11
Korpo kommun är delägare i Fastighets Ab Sunnan som driver Skärgårdscentret i
Korpoström. Korpos andel i bolaget är 19,5 %. Övriga delägare är Stiftelsen för Åbo
Akademi (26%), Kulturfonden (28,5%) och Forststyrelsen (26 %). FAb Sunnans
verksamhetsområde är att förvalta och hyra ut fastigheter/utrymmen samt att
erbjuda fastighetsservice med stödfunktioner. Skärgårdscentret har även fungerat
som innehållsproducent och ordnat seminarier, föreläsningsserier, utställningar,
temadagar och program främst sommartid.
Ståfast Ab äger för närvarande grannfastigheten till Skärgårdscentret inkluderande
gästhamnen och har i januari 2008 inlett omfattande byggnads- och
renoveringsarbeten med målsättningen att serviceutbudet som gästhamnen och
Skärgårdscentret som helhet erbjuder ökar. Helheten kommer utöver nuvarande
Skärgårdscenter att omfatta en utvidgad café och restaurangverksamhet 16
hotellrum, nya servicebyggnader för gästhamnen, sommarbutik, en förstorad
gästhamn och bränslestation.
Genom den delningsplan som uppgjorts av Ståfast Oy AB:s och Fab Sunnan Ab:s
styrelser skulle bolagen fusioneras till ett bolag Fastighet Ab Sunnan genom att
Ståfast alla tillgångar och skulder övergår dels till Fastighets Ab Sunnan, dels till
nya Ståfast Oy Ab.
Genom fusionen skulle Fastighets Ab Sunnans aktiekapital stiga från 2,83 M€ till
5,79 M€. Stiftelsen för Åbo Akademis andel av aktiekapitalet skulle öka till 49,30 %
och Kulturfondens till 27,40 %. I motsvarande del skulle kommunens andel minska
till 10 % och Forststyrelsens till 13,3 %.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner fusion av Ståfast Oy Ab och Fastighet Ab Sunnan i
enlighet med bifogad delningsplan samt PM.

BESLUT
Enligt förslag.
-----------------
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§ 149 F – GODKÄNNANDE AV KÖPEBREV, NORRSKATA SKOLA
Bilaga 12
Kommunfullmäkrige har genom beslut §35A/2008 beslutat sälja Norrskata skola till
Antti Aarnio-Wihuri. Kommundirektör har i förhandlingar med köpare uppgjort
köpebrev för försäljning av Norrskata skola.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner köpebrev enligt bilaga

BESLUT
Enligt förslag.
---------------------
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§ 150 – AVSLUTANDE AV SAMMANTRÄDET OCH BESVÄRSANVISNING
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.05 och hänvisade till anvisning för
rättelseyrkan och besvärsanvisning i enlighet med kapitel 11 i kommunallagen.
---------------------
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