
KRONOBY KOMMUN

Organ
TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12.3.2018

Nr
1/2018
Sida
1/1

Sammanträdestid Måndagen den 12 mars 2018, kl. 18:30 - 20.40

Sammanträdesplats Marinas's

Beslutande:

Sandström, Hans
Hästbacka, Anne-Maria
Byskata, Tom, från. kl. 19.00

Grankvist, Pia
Ollqvist, Helmer

Ersättare:

Dahlvik, Sören
Forsander, Johanna
Nabbvik, Johan
Furu-Vidjeskog, Inger
Forsberg, Anders

Övriga närvarande: Byggmästar, Liane
Brännkärr, Malin
Fröjdö, Benita

kommunstyrelsens ordförande
t.f. kommundirektör
avdelningssekreterare

Paragrafer: 1 - 6 §.

Underskrifter: Ordförande:

Hans Sandström

Protokollförare:

Benita Fröjdö

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 15 mars 2018

Pia Grankvist Anne-Maria Hästbacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 16 mars 2018

Benita Fröjdö, avdelningssekreterare



KRONOBY KOMMUN
Organ

TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

KALLELSESIDA
Utfärdat

2.3.2018

Sida

1/2

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Fredagen den 16 mars 2018
Kommungården

Ordförande

Hans Sandström

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

Benita Fröjdö, avdelningssekreterare

Sammanträdestid Måndagen den 12 mars 2018, kl. 18:30

Sammanträdesplats Marinas's

Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. PROTOKOLLJUSTERING
3 §. BUDGETEN 2018
4 §. KOMMUNENS STRATEGI 2025 Områdsnämndens utlåtande
5 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
6 §. ÖVRIGA ÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ
TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
12.3.2018

Sida
1/3

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

16.3.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har sänts den 2 mars 2018 och tillställts samtliga medlemmar av områ-
desnämnden för Terjärv kommundel. För övriga intresserade finns föredragningslistan på kommu-
nens webbplats från och med samma datum.

BESLUT:

Ordföranden hälsade välkommen och konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat
och områdesnämnden beslutför.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
12.3.2018

Sida
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

16.3.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

2 §. PROTOKOLLJUSTERING

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

BESLUT:

Områdesnämnden valde Pia Grankvist och Anne-Maria Hästbacka att justera protokollet.
_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
12.3.2018

Sida
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

16.3.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

3 §. BUDGETEN 2018

Enligt budgeten som godkänts i kommunfullmäktige finns 1 500 € att användas för Terjärv om-
rådsnämnd. Detta betyder att anslaget inte tillåter någon egen verksamhet utöver möten.
Eventuell verksamhet måste ske genom samarbete med föreningar och organisationer.

FÖRSLAG:

Områdesnämnden antecknar redogörelsen för kännedom.

BESLUT:

Redogörelsen antecknades för kännedom.
________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
12.3.2018

Sida
1/6

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

16.3.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

4 §. KOMMUNENS STRATEGI 2025 Områdesnämndens utlåtande

Kommunens arbete med att utarbeta strategi 2025 har inletts. Hittills har personalen i Kommun-
gården och kommunfullmäktiges medlemmar fått ge sina synpunkter och det är meningen att alla
organ skall få komma med tankar om Kronobys närmaste framtid. Nämnderna, sektionerna och
råden ombeds nu att komma in med tankar om Kronoby kommuns strategi år 2025. När ett första
förslag till strategin är klart i mitten av april kommer utkastet på en andra runda till alla organ.

FÖRSLAG:

Terjärv områdesnämnd ger från sin synvinkel förslag till tankar om kommunens strategi 2025.

BESLUT:

Områdesnämnden gick igenom de fem teman som ligger till grund för strategin och gav
följande utlåtanden:

1. Bästa med Kronoby just nu:
- Bra service, bl.a. hälsovården
- Natur och sjöar
- Företagsverksamheten i Terjärv

2. Vad är utmaningarna/de stora omvälvningarna i världen/för Finland 2025?
- Klimatförändringarna
- EU-bestämmelser
- Befolkningsutvecklingen, både utflyttning och inflyttning

3. Vad påverkar Kronoby/vilka är de största yttre faktorerna att beakta 2025?
- Kommunens självbestämmande
- Kommunikationer, såsom vägar, flygfält
- Centraliseringen, både plus och minus

4. Vad vill Kronoby vara 2025 mål/profil/vision?
- Spindel i nätet för kommunerna runtomkring
- Skolnät och hälsovård lättillgänglig för alla - levande landsbygd
- Inga språkgränser - en positiv kommun

5. Vad behöver vi göra för att nå de målen?
- En enig kommun med gemensamt mål
- Satsa på utbildning, särskilt i språk för barn och vuxna
- Lämpliga bostäder för små familjer/ungdomar med arbete i Terjärv

_________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
12.3.2018

Sida
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

16.3.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

5 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Inga delgivningsärenden fanns.



KRONOBY KOMMUN

Organ
TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
12.3.2018

Sida
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

16.3.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

6 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att behandla.
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TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

16.3.2018

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 § kom-
munallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 1 - 6 §

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning
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 om-
prövning

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

Områdesnämnden för Terjärv 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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TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

Sammanträdesdatum
12.3.2018

Sida
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

16.3.2018

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 kommunalbesvär
endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövnings-
begäran, 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 skriften.
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 be-
styrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-
handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-
svar. Handlingarna 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 änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen.
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsut-
draget.


