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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Tisdagen den 17 oktober 2017
Kommungården

Ordförande

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

Sammanträdestid Torsdagen 1, kl. 18:00

Sammanträdesplats Cafe 13

Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. PROTOKOLLJUSTERING
3 §. VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
4 §. FÖRVALTNING Kallelse till sammanträde och distribution av föredragningslistor
5 §. FÖRVALTNING Nämndens uppgifter
6 §. BUDGETEN 2017
7 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Till nämndens kännedom antecknas att kommunfullmäktige 8.6.2017, § 17 tillsatt områdesnämnd
för Nedervetil kommundel för mandatperioden 2017–2021:

BESLUT:
Konstateras att sammanträdet är lagligen sammankallat och kan göra beslut.

Medlemmar:

Ahlstrand, Monica
Cainberg, Päivi
Granholm, Ann-Marie
Granlund, Micael
Sandstedt, Per-Emil

___________________________________

Ersättare:

Sjölund, Mirja
Berg, Kenneth
Skog, Anette
Nylund, Clas-Göran
Forsström, André
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2 §. PROTOKOLLJUSTERING

Nämnden utser två protokolljusterare. Protokollet justeras via e-post och undertecknas vid följande
möte.

Förslag:

Nämnden väljer protokolljusterare.

BESLUT:

Nämnden besluter att Monica Ahlstrand och Päivi Cainberg väljs till protokolljusterare.

____________________________
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3 §. VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE

Fullmäktige beslöt 8.6.2017 § 17 att områdesnämnden väljer inom sig ordförande och viceordförande.
Kommundirektören har utsett fritidskoordinatorn till föredragande och sekreterare för nämnden.

FÖRSLAG:

Nämnden väljer ordförande och vice ordförande för nämnden för mandatperioden.

BESLUT:

Nämnden besluter Per Emil Sandstedt väljs till ordförande och Monica Ahlstrand väljs till vice-
ordförande.

________________________________
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4 §. FÖRVALTNING Kallelse till sammanträde och distribution av föredragningslistor

I förvaltningsstadgan för kommunen finns följande sagt i § 147 om kallelse till sammanträde:

"Kallelsen till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden.
I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Det ska
framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende. Om ett ärende behand-
las i elektroniskt beslutsförfarande, ska det i kallelsen nämnas före vilken tidpunkt ärendet ska behand-
las elektroniskt.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till or-
ganets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda skäl förhind-
rar detta. Om föredragningslistan, bilagorna eller kompletterande material innehåller sekretessbelagda
uppgifter, ska en anteckning om sekretess göras i handlingen.

Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, på det
sätt som organet beslutar.

Möteskallelsen ska om möjligt sändas till medlemmarna och till de övriga som har närvarorätt eller när-
varoplikt minst fyra dagar före mötet. Kallelsen skickas ut på det sätt som organet beslutar."

FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att kallelse och föredragningslista sänds ut till ordinarie medlemmar via e-post.

BESLUT:

Nämnden beslutar att kallelsen och föredragningslistan sänds ut till ordinarie medlemmar via e-
post och i pappersformat på posten.

_____________________________
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5 §. FÖRVALTNING Nämndens uppgifter

Enligt förvaltningsstadgan som godkändes i kommunfullmäktige 23.2.2017 § 10, är nämndens uppgifter
specificerade i stadgans § 17:
"I kommunen finns tre områdesnämnder. Områdesnämnderna har fem medlemmar och lika många per-
sonliga ersättare. Nämnden fungerar som remissinstans i frågor som gäller utvecklingen i området och
ska höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med markanvändningsplanering, serviceut-
veckling och kundbetjäning. Nämnden kan fungera som projekt- och planeringsgrupp. Områdesnämn-
den kan ta initiativ till åtgärder för att främja service, trivsel och utveckling i området. Föredragande, som
också fungerar som sekreterare, i nämnderna utses av kommundirektören."

FÖRSLAG:

Antecknas för kännedom.

BESLUT:

Antecknas för kännedom.

__________________________________
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6 §. BUDGETEN 2017
Enligt bokföringen per 28.8.2017 finns 2 278,20 € kvar från budgeten detta år.

FÖRSLAG:

Nämnden diskuterar och utvärderar årets verksamhet.

BESLUT:

Nämnden beslutar att sekreteraren utreder till vilket ändamål budgeten 2017 har använts.

______________________________________
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7 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Under övriga ärenden diskuterades följande:

1. Micael Granlund föreslår att nämnden skall starta en fond med vilken man kunde finansiera olika pro-
jekt i Nedervetil. Sekreteraren får i uppdrag att ta reda ifall det är möjligt för nämnden att ha en fond och
hur det skulle fungera i praktiken.

2. Monica Ahlstrand gör ett Initiativ om att bygga en terrass till nya pensionärshemmet.

3. Diskussion om att bygga en lekpark vid simstrand och sportplansområdet.

4. Diskussion om att kommunen skulle köpa området som ligger nedanför kyrkan och bygga en grillkota
på området.

5. Fråga om det finns utrymmen i det nya servicehuset som kunde användas när åldringar ha sina träf-
far. I nuvarande lägget träffas de på Ollisbo men på grund av den branta backen upp är det inte möjligt
för alla åldringar att ta sig till platsen på egen hand.

6. Fråga om varför inte Malin Brännbacka eller Liane Byggmästar är på plats.

7. Diskussion om att skaffa nya parkbänkar till Nedervetil området.

8. Fråga om man kunde placera de anslagstavlor som finns utanför biblioteket utanför Sale i stället.

9. Diskussion om att skaffa nya sponsorer och placera stora Seljes skylten på ett bättre ställe.

BESLUT:

Nämnden besluter att sekreteraren utreder ovan nämnda ärenden.

________________________________
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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 91 § kommunalla-
gen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
89 § 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 omprövningsbegäran.
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Områdesnämnden för Nedervetil 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. Omprövningsbegäran 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.
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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 kommunalbesvär en-
dast 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 kom-
munen.

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 skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-
adress 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. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

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

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.


