
KRONOBY KOMMUN

Organ

TERJÄRV OMRÅDESNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

14.11.2017

Nr
2/2017

Sida
2/12

Sammanträdestid Tisdagen den 14 november 2017, kl. 18:00 - 20.20

Sammanträdesplats Marina's

Beslutande:

Sandström, Hans
Hästbacka, Anne-Maria
Byskata, Tom
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: 8 - 13 §.

Underskrifter: Ordförande:

Hans Sandström

Protokollförare:

Benita Fröjdö

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 17 november 2017

Anne-Maria Hästbacka Helmer Ollqvist

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 17 november 2017

Benita Fröjdö, avdelningssekreterare
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9.11.2017
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Torsdagen den 16 november 2017
Kommungården

Ordförande

Hans Sandström

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

Sammanträdestid Tisdagen den 14 november 2017, kl. 18:00

Sammanträdesplats Marina's

Ärendets
nummer

Ärende

8 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
9 §. PROTOKOLLJUSTERING

10 §. VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
11 §. BUDGETEN FÖR 2017
12 §. BILDNINGSVÄSENDET Begäran om utlåtande; förslag till inbesparingar
13 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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8 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 9 november 2017 och tillställts samtliga medlemmar av om-
rådesnämnden för Terjärv kommundel. För övriga intresserade finns föredragningslistan på kommunens
webbplats fr.o.m. den 10 november 2017.

BESLUT:

Ordförande förklarade mötet lagligen sammankallat och områdesnämnden beslutför.
_________
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9 §. PROTOKOLLJUSTERING

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

BESLUT:

Områdesnämnden valde Anne-Maria Hästbacka och Helmer Ollqvist att justera protokollet.
________
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10 §. VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE

Områdesnämnden 6.9.2017 § 3:
Fullmäktige beslöt 8.6.2017 § 17 att områdesnämnden väljer inom sig ordförande och vice ordförande.
Kommundirektören har utsett avdelningssekreteraren till föredragande och sekreterare för nämnden.

FÖRSLAG:
Nämnden väljer ordförande och vice ordförande för mandatperioden.

BESLUT:
Hans Sandström valdes till ordförande för områdesnämnden. Då ingen närvarande vid detta sammanträde ville
åta sig uppdraget som vice ordförande väljs vice ordförande vid nästa sammanträde.
__________

Områdesnämnden 14.11:

FÖRSLAG:

Områdesnämnden väljer bland sina ordinarie medlemmar vice ordförande för mandatperioden 2017-
2021.

BESLUT:

Områdesnämnden valde enhälligt Anne-Maria Hästbacka till vice ordförande för mandatperioden
2017-2021.
________
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11 §. BUDGETEN FÖR 2017

Områdesnämnden 6.9.2017 § 6:
Enligt bokföringen per 28.8.2017 finns 2 500 € kvar från budgeten detta år.

FÖRSLAG:
Nämnden diskuterar och utvärderar årets verksamhet.

BESLUT:
Då kommundelsnämnden inte i år använt något av anslaget finns hela budgetanslaget på 2 500 € för år 2017 kvar.
Nämnden diskuterade vad anslagen i budgeten kan användas till. Utreds om anslaget till en del kan användas för
uppsnyggning av Heimsjöstranden.
________

Områdesnämnden 14.11:

FÖRSLAG:

Områdesnämnden tar slutligt beslut till vad resterande budgetmedel skall användas. Kvar att användas
finns ca 1 900 €.

Föreningen för Heimsjöns bevarande r.f. har inkommit med anhållan om understöd för bevarande av
Heimsjön, Bilaga 1/11 § av 14.11.2017.

BESLUT:

Områdesnämnden för Terjärv beviljade 1 200 € till Föreningen för Heimsjöns bevarande r.f. och
högst 300 € till Terjärv Ungdomsförening för anordnande av Lucia 2017.
________
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Dnr: BILDFRI 28/2017

12 §. BILDNINGSVÄSENDET Begäran om utlåtande; förslag till inbesparingar

Bildnings- och fritidsnämnden 8.11.2017 § 28:
Bildningsnämndens beslut från sitt förra möte (15 § 03.10.2017).
Joel Salmela föreslog att inte i detta skede göra förändringar i skolnätet utan att tillsätta en arbetsgrupp, som utre-
der kostnaderna och inbesparingarna samt möjligheter inom hela bildningsväsendet.

Mats Lindh och Tomas Hagnäs understödde Salmelas förslag.
Omröstning genomfördes. Bildningschefens förslag fick tre röster (Ahlsved, Åstrand, Ranta)
Salmelas förslag fick sex röster (Salmela, Björklund, Hagnäs, Hongell, Lindh, Svartsjö)

Arbetsgruppens sammansättning beslöts enligt följande:
Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tomas Hagnäs, Joel Salmela, Eva-Lott Björklund, Tony Widjeskog
Arbetsgruppen slutför utredningen senast 30.10.

Bildningschefen:
Arbetsgruppen har samlats till tre tillfällen.
Möte nr. 1: tisdag 16.10.2017 kl. 14.00-17.30

- Ranta (ordf.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)
Möte nr. 2: tisdag 25.10.2017 kl. 14.00-16.30

- Ranta (ordf.), Svartsjö, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)
Möte nr. 3: tisdag 31.10.2017 kl. 15.15-17.55

- Ranta (ordf.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)
Arbetsgruppen enades om följande förslag till inbesparingar inom bildningsväsendet:

 Stäng skolorna i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.
 Stäng förskolorna i Småbönders och Jeussen 1.8.2018
 Arbetsgruppen ser ett behov av samarbetsförhandlingar.
 Då mat- och städfunktioner upphandlas nästa gång, bör det ses över möjligheten att sköta funktionerna i

egen regi.
 Medborgarinstitutets resultat bör förbättras med 20 000€, genom t ex höjning av deltagaravgifter.
 Bokbussens verksamhet utreds. Eventuellt samarbete med andra kommuner utreds.
 Bibliotekets medel för tidningar och tidskrifter minskas med 5 000€ och medlen för litteraturanskaffningar

minskas med 5 000€.

BC:S FÖRSLAG
Bildnings- och fritidsnämnden omfattar arbetsgruppens förslag och skickar det till kommunstyrelsen för vidare be-
handling i samband med beredningen av budgeten.

BESLUT:
Bildnings- och fritidsnämnden konstaterade att två skrivelser inkommit:
1. Föräldrar till elever eller kommande elever Söderby skola
2. Bybor i Söderby området

Bildnings- och fritidsnämnden gick igenom arbetsgruppens förslag punkt för punkt. För varje punkt frågade ordfö-
rande om mötet kan omfatta förslaget. Vid behandling av första punkten, ”Stäng skolorna i Norrby, Småbönders,
Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.” föreslog Susanne Hongell att ”Kommunen gör inga förändringar i skolnätet
i det här skedet. Frågan tas upp när kommunen bättre känner till skicket på de tre centrumskolorna och behovet av
nybygge eller renoveringar”. Hongells förslag understöddes av Tomas Hagnäs och Eva-Lott Björklund.
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Omröstning förrättades genom upprop. Bildningschefens förslag stöddes med sex röster (Fredriksson-Lidsle, Torr-
kulla, Sunabacka, Svartsjö, Åstrand, Ranta) medan Hongells förslag fick tre röster (Björklund, Hagnäs, Hongell).

Omröstning förrättades även om den andra punkten i arbetsgruppens förslag, nämligen om att stänga förskolorna i
Småbönders och Jeussen. Susanne Hongell föreslog att den raden slopas helt och hållet. Förslaget fick understöd
av Tomas Hagnäs och Eva-Lott Björklund. Bildningschefens förslag fick fem röster (Fredriksson-Lidsle, Torrkulla,
Svartsjö, Åstrand, Ranta) medan Hongells förslag fick fyra röster (Hongell, Björklund, Hagnäs, Sunabacka).

De övriga punkterna i arbetsgruppens förslag omfattades enhälligt. Därmed blev nämndens slutliga beslut i frågan
enligt bildningschefens förslag.

Bildnings- och fritidsnämnden omfattar arbetsgruppens förslag och skickar det till kommunstyrelsen för vidare be-
handling i samband med beredningen av budgeten.

_______________

Områdesnämnden 14.11:

Områdesnämnden fungerar enligt förvaltningsstadgan § 17 "som remissinstans i frågor som gäller ut-
vecklingen i området och ska höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband med markanvänd-
ningsplanering, serviceutveckling och kundbetjäning."

Förvaltningschefen ber om områdesnämndens utlåtande gällande arbetsgruppens/bildnings- och fritids-
nämndens förslag till inbesparingar inom bildningsväsendet. Ärendet kommer att behandlas vid kom-
munstyrelsens budgetmöte den 20 november, till vilket föredragningslistan skickas ut 15 november. Där-
efter behandlas ärendet vid kommunfullmäktiges budgetmöte den 4 december.

Bildnings- och fritidsnämnden behandlade 3.10.2017 § 15 stängning av Norrby och Småbönders skola.

FÖRSLAG:

Terjärv områdesnämnd tar del av förslag till inbesparingar inom bildningsväsendet och ger utlåtande.

Ordförande redogjorde bl.a. för diskussionerna om kommunens ekonomi och skolfastigheterna inom
kommunen som ägt rum under kommunfullmäktiges aftonskola 13.11.

BESLUT:

Terjärv områdesnämnden uppskattar den undervisning och uppfostran som skett i Småbönders
skola under alla år. Med beaktande av elevminskningen och det behov som finns för inbespar-
ingar, litar områdesnämnden på arbetsgruppens/bildnings- och fritidsnämndens arbete och god-
känner förslagen till inbesparingar inom bildningsväsendet.
_________
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13 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Ordförande informerade om "Terjär bäst i väädä". Tidningen har förts för tryckning.
____________
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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 136 § kommunal-
lagen 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
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 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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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.


