
KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY
OMRÅDESNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26.6.2018

Nr
3/2018

Sida
3/24

Sammanträdestid Tisdagen den 26 juni 2018, kl. 14.01 – 14.52

Sammanträdesplats Mötet hålls via e-post

Beslutande:

Björklund, Eva-Lott
Kortell, Niklas
Näse, Oscar
Vigård, Nina-Marie
Wikström, Samuel

Ersättare:

Ågren, Rebecka
Wargh, Robert
Öst, Harry
Åminne, Malin
Lindgren, Hans-Erik

Övriga närvarande:

Byggmästar, Liane
Brännkärr, Malin
Holmbäck, Johanna

kommunstyrelsens ordförande
kommundirektör
kanslisekreterare

Paragrafer: 13–18 §.

Underskrifter: Ordförande:

Eva-Lott Björklund

Protokollförare:

Johanna Holmbäck

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 27 juni 2018

Samuel Wikström Oscar Näse

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 28 juni 2018

Johanna Holmbäck, kanslisekreterare



KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY OMRÅDESNÄMND

KALLELSESIDA

Utfärdat
21.6.2018

Sida
3/25

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Torsdagen den 28 juni 2018
Kommungården

Ordförande

Eva-Lott Björklund

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Johanna Holmbäck, kanslisekreterare

Sammanträdestid Tisdagen den 26 juni 2018 kl. 14.00 – onsdagen den 27 juni 2018
kl. 14.00

Sammanträdesplats Mötet hålls via e-post

Ärendets
nummer

Ärende

13 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
14 §. PROTOKOLLJUSTERING
15 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
16 §. ÅRETS KROMBIBO 2018
17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
18 §. ÖVRIGA ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
26.6.2018

Sida
3/26

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

13 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 21 juni 2018 och tillställts samtliga medlemmar
av områdesnämnden för Kronoby kommundel i elektronisk form. För övriga intresserade
finns föredragningslistan på kommunens webbplats fr.o.m. 25.6.2018.

BESLUT:

Mötet förklarades lagligen sammankallat och beslutfört.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
26.6.2018

Sida
3/27

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

14 §. PROTOKOLLJUSTERING

Nämnden utser Samuel Vikström och Oscar Näse att justera protokollet.
Protokollet justeras via e-post den 27 juni 2018 och undertecknas vid följande möte.

BESLUT:

Områdesnämnden utsåg Samuel Wikström och Oscar Näse att justera protokollet.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
26.6.2018

Sida
3/28

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

15 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Områdesnämnden beslöt godkänna föredragningslistan i föreliggande form.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
26.6.2018

Sida
3/29

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

16 §. ÅRETS KROMBIBO 2018

Evenemanget Krombidan har överlåtits åt föreningar men områdesnämnden i Kronoby utser
fortsättningsvis Årets Krombibo att koras på Krombidagen 7.7.2018. Kommuninvånarna har
iår haft möjlighet att föreslå pristagare. Lådor för förslag har funnits vid S-Market i Kronoby
och Kronoby Blom och Present och ordförande har informerat på Facebook-sidan Kronoby
idag. Förslagen samlades in och sammanställdes 20.6.2018 och nämndmedlemmarna disku-
terade samtidigt valet inofficiellt. Totalt inkom närmare 150 förslag fördelat på 68 kronobybor
samt ett fåtal personer från andra kommuner.

FÖRSLAG:

Områdesnämnden väljer Året Krombibo 2018.

BESLUT:

Områdesnämnden beslöt enhälligt med stöd av inkomna förslag från kronobybor till-
dela utmärkelsen "Årets Krombibo 2018" till XXX.

_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
26.6.2018

Sida
3/30

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Kommunfullmäktige godkände 4.6.2018 § 19 Kronoby kommuns strategi 2025 enligt
Bilaga 1/17 § av 26.6.2018.

BESLUT:

Områdesnämnden antecknade Kronoby kommuns strategi 2025 för kännedom.
_______________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
26.6.2018

Sida
3/31

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

18 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.
_____________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
26.6.2018

Sida
3/32

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 16

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran.
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Områdesnämnden för Kronoby kommundel i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningens innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till
Marknadsdomstolen PB 116, 00131 HELSINGFORS
Paragrafer:
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.



KRONOBY KOMMUN

Organ
KRONOBY OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
26.6.2018

Sida
3/33

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

28.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem
som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43),
65101 VASA
Fax: 02956 42 760,
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid: 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid: 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


