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1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019:
Konstaterades att mötet är lagligen sammankallat och med beaktande av antalet närvarande ledamöter
beslutfört.
--------------

2. PROTOKOLLJUSTERARE.
Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019:
Till protokolljusterare valdes Päivi Nikoskinen och Stefan Nordman.
-----------------------------------------------------------------------------------

3. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN .
Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019:
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan
ex. i vilken ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet).
Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet).
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns enligt förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
-------------------
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4. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/”KOMMUNIKATÖR”. HUR GÅ VIDARE.
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Konstaterades att Kfge i budgeten för 2018 givit nämnden följande uppdrag: ” Näringsnämnden/kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till projektanställning som
”kommunikatör” med huvudsyfte att sammanställa och sprida information om Brändö framförallt på
nätet. Detta i samarbete med kommunen och kommunens näringsliv och medborgare”.
I samband med diskussionen om ”kommunikatören” hördes m.m. Patricia Wiklund från INVENIRE
MARKET INTELLIGENCE OY.
FÖRSLAG:
Diskussion utgående från uppdraget och KDs skisser om ”projektarbetet”.
Ärendet återremitteras till KD för vidare planering (KD för dialog med nämnden per e-post).
Av Patricia Wiklund/Invenire Oy begärs offert för utarbetande av arbetsplan m.m. för
”kommunikatören” . Nämnden anser att ”kommunikatören” behöver en plan/strategi för vad som bör
göras utgående från målsättningen att locka inflyttare till kommunen. Innehållet i planen/strategin kan
långt bygga på den erfarenhet (inkl. material) som nämnden har från flera års erfarenhet av arbete med
inflyttnings”utmaningen” men som dock kräver en klart formulerad strategi/struktur för att kunna
förverkligas med ”kommunikatören” som redskap. Utan plan/strategi/struktur riskerar
”kommunikatören” att tappa bort sig i den komplexa utmaningen.
Nämnden ser redan nu att anställningen av ”kommunikatören” sannolikt kommer att skjutas fram till
att börja tidigast juni 2018 ref. till behovet av plan/strategi/struktur. Preliminärt kommer följande Kfge
att hållas 11 april vilket innebär att nämnden bör ha förslaget till Kst. klart inom medlet av mars.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 12.02.2018:
Nämnden bekantade sig med Invenire Oy.s plan för projektet, kommunikatören. Bifogas.
FÖRSLAG:
Ärendet återremitteras en gång till för ytterligare beredning av KD (dialog med nämnden per e-post).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 19.03.2018:
Invenire Oy lämnat nytt förslag till offert för förslag till plan, hjälp, för att förverkliga projekt
”kommunikatör/marknadsförare” (bifogas) d.v.s. i två delar. Framtagits förslag till arbetsuppgifter,
kompetenskrav , löneinplacering m.m. (se bilaga) samt detaljbudget (se bilaga).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till:
- arbetsuppgifter m.m.
- detaljbudget m.m.
- offert från Invenire Oy
..omfattas
FORTS....
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4. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/”KOMMUNIKATÖR”. HUR GÅ VIDARE.forts....
Äskas anslag av Kfge (prel. möte 11.04.2018) ref. till ovan nämnda:
- Kommunikatören för 2018 (obs! beaktande av anslag för minst 1 år d.v.s. fram till 30.5- 30.6.2019,
12 månader, d.v.s. i princip ett anslag också för 2019 om minst 29 000 € i 2019 års budget ) : 30 160
€.
- Offert från Invenire Oy: Obs! Del 1 består av fas 1, 2 och 3 i processen. Priset på del 1 är 7500 EUR
(moms 0%).Del 2 består av fas 4,5 och 6 i processen. Priset på del 2 är 6000 EUR (moms 0%). Totalt
,m.a.o. 13 500 € (om rekryteringen inte lyckas så stannar processen efter del 1 d.v.s. fas 1,2 och 3 =
7500 €).
Nämnden ”äskar” också i samma veva om att nämndens totalanslag i gällande budget för 2018
minskas med 10 000 € (finns utrymme). Innebär att nettoeffekten, ökningen, i så fall blir max. 33 660
€ för 2018.
Om Kfge beviljar äskade anslag behandlar och godkänner Närings- och utvecklingsnämnden närmare
detaljer i form av utannonsering, arbetsavtal, detaljbudgeten m.m. (nödvändig om”möblering” och
införande av bifogade detaljbudgets anslag) samt offerten från Invenire Oy m.m. på möte senast
medlet av maj 2018 (Kfges beslut torde vinna laga kraft strax före medlet av maj).
Kommunikatören torde kunna påbörja sitt arbete ca medlet-slutet av juni 2018.
Ärendet till Kst. (bl.a. för löneinplaceringen d.v.s. månadslön 3000 €, heltid, 100%).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 04.04.2018;
Genomgång av Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet (bifogas: arbetsuppgifter m.m., detaljbudget, - offert från Invenire Oy).
FÖRSLAG:
Närings- och utvecklingsnämndens förslag i ärendet omfattas med tillägget att nämndens anslag endast minskas
med 5000 € (KD vid en noggrannare analys kommit fram till att nämndens, resultatområdets, anslag inte tillåter
en minskning om 10 000 € d.v.s. som nämnden föreslagit om de uppdrag som finns i budgeten skall kunna
verkställas ref. bl.a. till att flera av anslagen är ”låsta”).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Kommunfullmäktige 11.04.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet (bifogas samma bilagor som till Kst.).
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Närings- och utvecklingsnämnden 14.05.2018:
KD varit i kontakt med Patricia Wiklund på Invenire Oy och kommit fram till bifogade förslag till
tidtabell för ”projekt” Kommunikatören.
Konstaterades ytterligare att Kfges beslut i ärendet bör ha vunnit laga kraft med tanke på att börja
FORTS....
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4. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/”KOMMUNIKATÖR”. HUR GÅ VIDARE. forts.....
verkställa beslutet.
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade tidtabell omfattas. Innebär att annonseringen närmare (utformningen av annonsen
m.m., samt var annonsera) delegeras till de som träffas vecka 22-23 (blir alltså inte i form av ett
regelrätt nämndmöte). Till träffen (inget arvode) kallas samtliga ordinarie i nämnden (strävan är att
”kallelsen” skickas ca en vecka före träffen). Vad gäller innehållet i annonsen hänvisas till bifogade
”KOMMUNIKATÖR” 2018 – 2020 .....ARBETSUPPGIFTER M.M. (bygger på motsvarande bilaga
till nämndens möte 19.03.2018). Träffen vecka 22-23 har alltså rätt att göra smärre motiverade
ändringar. Vad gäller rekryteringen så delegeras beredningen (vem som väljs för intervjuer m.m., och
medverkan vid själva intervjutillfällena) till arbetsgrupp (arvode enligt arvodesstadgan) bestående av
Invenire Oy:s Patricia Wiklund, ordf. Emelie Bergendahl och KD.
Kostnaderna för allt (här närmaste med tanke på annonseringskostnaderna) inom ramen för gällande
budget för Närings- och utvecklingsnämnden.
Förslag att Invenire Oy:s offert, se bilaga Närings- och utvecklingsnämnden 19.03.2018, omfattas och
nämnden då medveten om de två ”skedena” d.v.s. skede 1 (steg 1 – 3) fram till att förslag till
KOMMUNIKATÖR har presenterats nämnden (möte enligt tidtabellen prel. 20.08.2018) och skede 2
(steg 4-6) från det att KOMMUNIKATÖREN har anställts av nämnden (fr.o.m. prel. 03.09.2018).
Avtal med Invenire Oy, utgående från offerten, undertecknas av Ordf. Bergendahl och KD.
I övrigt med hänvisning till bifogade tidtabell.
Medlen för Kommunikatören (ref. till Näringsnämnden 19.03.2018 och Kfge 11.04.2018) regleras i
bifogade omdisponerade detaljbudget.
Nämnden meddelar Kfge , för tilläggsbudget 1 , ändring i äskandet om anslag för
KOMMÚNIKATÖREN så att totalsumman blir18 124 € (ref. till senare start d.v.s. början av
september jfr. tidigare planens början av juni).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2018:
Konstaterades att uppdraget varit utannonserat i två omgångar (AMSen och mo.fi samt facebook,
hemsidan). Första omgången t.o.m. 20.09.2018 (knappa två veckors lediganslående). Per den
20.09.2018 inlämnats 6 ansökningar. Arbetsgruppen beslutat (per e-post början av vecka 39) att antalet
sökande lågt m.m. (ingen av de sökande villiga att bosätta sig i kommunen även om några av de
sökande ”intressanta”) och därför behov av att lediganslå en andra gång för att få flera sökanden.
Andra omgången t.o.m. 05.10.2018. Tillsammans med tidigare ansökningar totalt 3 ansökningar.
FÖRSLAG:
Förslag av arbetsgruppen (efter personlig intervju av sökande EH måndagen 29.10.2018, kl.15.10 –
16.45) att EH inte i nuläget väljs till uppdraget som digital innehållsproducent (dip).
Forts.....
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4. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/”KOMMUNIKATÖR”. HUR GÅ VIDARE. forts.....
Förslag att uppdraget lediganslås på nytt d.v.s. ansökningstiden förlängs till 30.11.2018, kl.15.00.
Innebär anställning tidigast från 01.01.2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Närings- och utvecklingsnämnden 17.12.2018:
Konstaterades att inom utsatt tid (30.11.2018, kl.13.00) har två nya ansökningar inlämnats (EB och
HL). Ytterligare finns en sentida (BB) och en tidigare ansökan (EH) d.v.s. totalt 4 ansökningar.
Arbetsgruppen ordf. EB och sekr. JW, gått igenom ansökningarna (dialog intervju med EB och BB per
SKYPE och e-post) varav HL:s i ett tidigt skede avskrivits (ansökan enbart på finska och ingen
kontakt efter att KD meddelat att DIP:en också bör behärska svenska, HL angivit tillfredsställande
kunskaper i svenska i sitt CV ). Utlåtande om sökande erhållits av Patricia W/Invenire Oy Ab och i
samma brev (e-post 9.12) givit offert för Alternativt förslag för att starta processen med ett behövligt
digitalt underlag och innehåll (37 400 €).
Konstaterades att Kfge (10.12.2018) strukit anslaget för Digitala innehållsproducenten men lämnat
öppet för att med relativt kort varsel våren 2019 behandla nytt förslag om verkställandet av projektet.
FÖRSLAG:
Nämnden förordar för Kst./Kfge Invenire Oy Ab:s offert förutsatt att Invenire och BB (senast per
7.1.2019) omfattar projektets genomförande enligt följande ungefärliga tidtabell (Invenire + BB/EB);
den av Invenire föreslagna helhetslösningen/offerten under februari – maj 2019, Invenire sätter in
DIP:n i hur arbetet skall planeras och fortsätta under ca 2 veckors tid i slutet av Invenires uppdrag.
Som motivering anförs att DIP:n i det stora hela bör följa konceptet/presentationen
”KOMMUNIKATÖR” 2018 – 2020 .....ARBETSUPPGIFTER M.M.” (vad gäller målgrupp, Ikigai,
kundresa m.m.), BB/EB föreslås arbeta som DIP på heltid under 6 månaders tid ca juli – december
2019 (möjligt att skjuta fram starten för uppdraget som DIP på heltid med någon månad) om möjligt
fortsättning ytterligare med BB/DIP för 6 månader med DIP-arbete 1 dag i snitt per vecka d.v.s. ca
januari – juni 2020 (BB). Efter en analys av utfallet kan ev. Fortsatt arbete dryftas av Näringsnämnden.
Ytterligare förutsatt att Invenire, ref. till offerten, godkänner följande villkor: se punkt 3; att Invenire
styr projektet självständigt men vid behov i samarbete med Närings- och utvecklingsnämnden/KD
(månatlig redovisning hur arbetet framskrider) samt, se punkt 4; att Invenires arbete organisatoriskt
läggs direkt under Närings- och utvecklingsnämnden (som motivering; Kfge handhar inte den
operativa verksamheten. Den hör till Kst:s och nämndernas ansvarsområde). Invenire bör finnas
tillhands för att svara på frågor m.m. av i första hand DIP:n minst 2 månader efter att Invenire avslutat
sin del av projektet, ref. till offerten, totalt 20 timmar (erläggs enligt Invenires timtaxa).
Projektet förs till Kst. och Kfge för beviljande av anslag förutsatt att både Invenire och BB (i första
förslagsrum, i andra EB) omfattar ovan nämnda tidtabell m.m. Om någondera inte omfattar tidtabellen
(med innehåll) förfaller projektet.
Kostnaden (äskade anslaget) för ovan nämnda upplägg beräknas till ca 70 000 € (fördelat på 2019 och
2020 enligt upplägget). Närmare summa för anslaget (tas fram av ekonomikansliet) när tidsramen för
upplägget klarlagts (se ovan cirka tidtabell i detta skede) och beroende på vem av
Forts....
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4. DIGITAL INNEHÅLLSPRODUCENT/”KOMMUNIKATÖR”. HUR GÅ VIDARE. forts.....
BB ges tid till 07.01.2019 att godkänna tidtabellen, upplägget. Om BB inte godkänner upplägget,
kommer med svar senast 07.01.2019 går erbjudandet vidare till EB som ges tid t.o.m. 11.01.2019.
Följande Kst. preliminärt 14.01.2019 och Kfge 21.01.2019.
Som motivering till att välja BB i första hand anförs framförallt BB:s kunskaper , i.o.m. Brändö
bakgrund, rörande kommunen på flera olika plan men också beredskapen att vara närvarande i
kommunen d.v.s. ”på ort och ställe” . I övrigt anses både BB och EB , som erfarna kommunikatörer,
ha samma möjlighet att utföra uppdraget som DIP med framgång.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019;
Konstaterades att varken Invenire Ab eller BB har möjlighet att åta sig uppdraget (projektet) ref. till
nämndens föregående behandling av frågan (se protokollet 17.1.2018) varför projektet förfaller och
m.a.o. läggs på is tillsvidare.
Diskussion om hur gå vidare (behovet att marknadsföra kommunen för inflyttning kvarstår i högsta
grad...ex. invånarantalet minskat med ca 5,1 % mellan 2013 – 2018 och fr.o.m. hösten 2019 har skolan
max. 25 elever, dagis under 10 barn och årligen föds 1-2 barn i snitt även om det 2018 flyttade in
dryga 30 personer till kommunen så fortsätter invånarantalet att minska för snart 100 året i rad , se
toppen i början av 1920-talet).
FÖRSLAG:
Erika Brenner (copy, text m.m.) och Edward Hallberg (social media, tekniska biten m.m.) erbjuds att
komma med ett gemensamt upplägg (samarbete) typ DIP-”light” med Invenires ”koncept” (lunta)
som avstamp.
Eftersom medel saknas bör tilläggsanslag äskas.
Brenner och Hallberg ges tid till ca medlet av mars att komma med förslag inkl. budget (kostnad; köptjänst) och nämnden behandlar preliminärt måndagen 25.03.2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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5. REVIDERING AV BUDGET/DETALJBUDGET REF. TILL KFGES BUDGET FÖR 2019.
Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019;
Konstaterades att Kfge gjort följande ändring i RO Närings- och utvecklingsnämndens budget för
2019; ” Närings- och utvecklingsnämnden; - förslag av ordf. Karlström, Ändringar (B, sida 32-33) att
anslaget för DIP om 47 000 € samt tredje sista stycket från slutet ”Nytt för året är…(början ca
november 2018)” och motsvarande text i ekonomiplanen (EP) ”Projekt Digitala….för den digitala
innehållsproducenten” stryks. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge. Frågan tas upp till behandling
på nytt av Kfge våren 2019 efter beredning då anslag kan beviljas (ej med i budgettexten)”.

FÖRSLAG:
Bifogade förslag till reviderad detaljbudget (budget) för 2019 omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-------------------
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6. KOMPLETTERANDE , SNABB PERSONTRAFIK/FÖRETAGSAM SKÄRGÅRDS
WORKSHOP ”UTVECKLA BRÄNDÖ” 30.11.2018.
Närings- och utvecklingsnämnden 11.02.2019;
På i rubriken nämnda workshop (FS projekt Ö för Ö; som bilaga sammanställning av workshoppen)
togs det fram förslag på ”projekt” för att utveckla Brändö. Av de många förslagen utvecklades fyra
prioriterade varav ett var ”Kompletterande, snabb persontrafik” . Tanken var att förslaget skulle
behandlas ytterligare av i första hand kommunens trafikarbetsgrupp. KD dock valt att ta upp förslaget i
Närings- och utvecklingsnämnden eftersom Trafikarbetsgruppen i första hand behandlar aktuella,
konkreta frågor och mycket sällan direkta ”utvecklingsfrågor”.
FÖRSLAG:
Konstateras att förslaget med kompletterande, snabb persontrafik är intressant och att det kan finnas
efterfrågan, marknad. Med hyfsad kännedom om att möjligheten till offentlig finansiering (i första
hand ÅLR men också kommunen) är minimal och att egna resurser att närmare utreda förslaget saknas
tecknas förslaget enbart till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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7. PROJEKT NÄRMAT – MERSMAK.
Närings- och utvecklingsnämnden 11.02.2019;
Konstaterades att Kfge i budgeten för 2019 RO Tillfälliga verksamhetsorgan godkänt anslag om totalt
3 400 € för projektet ”Kockkampen ” (omdöpt till ”Närmat-mersmak”) inom ramen för
Hållbarhetsfärdplanen (därför ärendet via Närings- och utvecklingsnämnden).
Bifogas initiativtagare Marja Tuomolas förslag till budget och plan för projektet (redan hållits ett par
informella möten rörande projektet med berörda kockar d.v.s. Milans, Skolan och Solkullas).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till budget och plan omfattas (presenterades av Marja Tuomola). Till ansvarig för att
projektet genomförs (och att budgeten följs) utses Marja Tuomola. Tuomola verkställer projektet i
nära samarbete med kockarna för Milan och Solkulla samt vid behov med avdelningscheferna
socialchef Niklas Feiring och skoldirektör Julia Grünewald.
Tuomola rapporterar skriftligen om hur projektet framskrider per sista maj och sista september till
Närings- och utvecklingsnämnden.
Projektet bör presentera resultat (inkl. medel som har använts för projektet, fakturorna godkänns av
KD) inom november 2019 (också om det i praktiken fortsätter) för Närings- och utvecklingsnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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8. FORTSÄTTNING FÖR HÅLLBARHETSARBETSGRUPPEN.
Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019;
Konstaterades att Kfge i budgeten för 2019 RO Tillfälliga verksamhetsorgan godkänt anslag för 3-4
möten för gruppen (därför ärendet via Närings- och utvecklingsnämnden). Gruppen de facto redan
samlats till sitt första möte 2019 d.v.s. 04.02.2019 (genomgång av PM från mötet).
FÖRSLAG:
Hållbarhetsarbetsgruppen fortsätter sitt arbete år 2019 enligt färdplanen 2018 – 2040.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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9. BYGGA & BO MÄSSAN I ÅBO MÄSSCENTRUM FRAMÖVER-2020.
Närings- och utvecklingsnämnden 11.12.2018:
I budgeten för 2019 finns anslag för bl.a. deltagande i Bygga och Bo mässan i Åbo 8-10.2.2019 (ca 1/3
av kostnaderna för mässan om totalt ca 2000 € redan betalats till Åbo mässcentrum – Turun
messukeskus).
Öppet vem som skall stå för de praktiska arrangemangen på mässan. Tidigare år har de köpts av
Sagolik service Ab i Seglinge för ca 1 300 € + moms. Nu söks i första hand en lokal lösning (genom
att bjuda ut uppdraget…närmast frågan om att ansvara för monterns ”rustande”, bl.a. hur montern
skall se ut…material som kan vara framme etc., samt helst vara på plats samtliga dagar, blir m.a.o. en
del arbete före mässan/montering och efter mässan/nedmontering). Därtill bör montern ha ytterligare
”personal”, som tidigare år, d.v.s. 3-4 personer på plats samtliga mässdagar (finns beslut om ersättning
för förtroendevalda m.m.).
Denna gång (inget deltagande i Bygga och Bo planerat, budgeterat i ekonomiplanen för 20202021..mycket beroende på satsningen på DIP:n) bär kommunen helhetsansvaret och kostnaderna
(totalt ca 4000 €). Bidrag för material m.m. från övriga Skärgårdskommuner begärs av Företagsam
Skärgård/FS (deltagit tidigare med 500 €, denna gång begärs 1000 €).
FÖRSLAG:
Uppdraget som monterarrangör (helhets ansvaret för kommunens mässdeltagande) bjuds ut i januariinfoblad, på Fb samt riktat (kommunens företagare) och offert begärs till fredagen 11.01.2019. Ordf.
och KD besluter inom vecka 3 vem som får uppdraget, vems offert som antas.
Resterade verkställighet KD:s ansvar (i samarbete med nämnden och den som åtar sig uppdraget som
monterarrangör).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019;
Genomgång av erfarenheterna från Bygga och Bo mässan i Åbo 8-10.2.2019. Bifogas KD:s rapport.
Konstaterades att anslag för deltagande (ca 4300 €) inte finns med i ekonomiplanen för åren 20202021. Mot bakgrunden av den positiva erfarenheten (se KD:s rapport) diskussion om möjligheten att i
alla fall fortsätta som att delta i mässan men i så fall gärna i samarbete med övriga
skärgårdskommuner och FS (Företagsam Skärgård) samt eventuellt med Gustavs, Tövsala och
Nådendal (av de två sistnämnda kommunernas skärgårdsdelar). Åbo mässcentrum önskar besked
(bindande) om mässdeltagande 2020 relativt snart (typ senast inom april) för att kunna garantera
motsvarande monter och placering (framförallt viktigt i närheten, helst mittemot Pargas stads monter).
KD kommer i samband med annat möte i Åbo 15.03.2019 att träffa representant för Åbo mässcentrum
för att diskutera deltagande i mässan 2020.
Diskussion.
FÖRSLAG:
Frågan om deltagande lämnas öppen (utreds av KD vidare) och behandlas på nämndens följande möte
(prel. 25.03.2019).
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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10. BRÄNDÖ BROSCHYREN/UPPLAGA 2019.
Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019:
Anslag för ny och uppdaterad upplaga för säsongen 2019 finns i nämndens detaljbudget.
Totalt anslag 2 300 € i utgifter och 800 € i uppskattade inkomster. Konstateras att av 2018 års upplaga
om 10 000 finns ca 2500 kvar (delats ut under sommaren 2018 på färjorna m.m. , Visit Åland samt
diverse mässor ex. Bygga och Bo, Vene-Båt, Matka m.fl.:).
FÖRSLAG:
Förslag att arbetsgrupp tillsätts för att ta fram en uppdaterad version Brändö broschyren (koncept
2018).
Förslag att samma arbetsgrupp fortsätter med uppdateringen d.v.s. Tiina Thörnroos ordf.
(sammankallare och sekreterare) som medlemmar Julia Grünewald och Ari Määttä.
Eftersom uppdatering bör två möten räcka (arvoden enligt arvodesstadgans för arbetsgrupper).
Anslag enligt detaljbudgeten (behöver inte rymma arvodena). Broschyren bör tryckas i en upplaga om
8000 ex. och vara klar för distribution inom april 2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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11. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
-rapport från Bygga och Bo mässan, Åbo mässcentrum, 8 – 10.2.2019.
- PM från Vakka-Suomi Leader besök i kommunen 05.11.2018 (författad av Tiina Saaresranta).
- CWC projektet (kort).
- bidraget för Hållbarhetsprojekt typ (medel i RO Centralkansliets budget, ”beredning” Hållbarhetsarbetsgruppen).
--------------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Brändö kommun – Närings- och utvecklingsnämnden 25.02.2019, § 1 – 11.
Besvärsförbud
Enligt 112 § kommunallagen får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över nedan nämnda beslut
som endast gäller beredning eller verkställighet.
Paragrafer:
Ärenden som endast avser intern organisation och delgivningar:
Paragrafer;
Eftersom skriftligt rättelseyrkande kan framföras över nedan nämnda beslut enligt 113 kommunallagen kan inte
besvär anföras över desamma.
Paragrafer:
Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut
Paragrafer samt grund för besvärsförbud:
Rättelseyrkande
Den som är missnöjd över nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Rättelseyrkandet skall framställas till Närings- och utvecklingsnämnden i Brändö kommun, 22940 Åva.
Närings- och utvecklingsnämnden bör utan dröjsmål behandla ärendet på nytt.

Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
--------------------------------------Kommunalbesvär
Den som är missnöjd med Närings- och utvecklingsnämnden beslut som fattats med anledning av
rättelseyrkande kan överklaga beslutet genom kommunalbesvär hos
Ålands Förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär får framställas om:
- beslutet tillkommit i felaktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag
Kommunalbesvär anförs inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet.

Delgivning av beslut
-

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas
En kommunmedlem när protokollet lagts fram offentligt

Rätt att framställa rättelseyrkande och besvärsrätt
Den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt
kommunmedlemmarna.
Besvär får göras endast av dem som framställt rättelseyrkande.
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