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1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Konstaterades att mötet med beaktande av antalet närvarande ledamöter är beslutfört.
2. PROTOKOLLJUSTERARE.
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Till protokolljusterare valdes och Päivi Nikoskinen och Stefan Nordman.
-----------------------------------------------------------------------------------------3. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN .
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
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 .
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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4. BUDGET 2018 OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I DETALJBUDGETEN.
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Kfge omfattat nämndens förslag till budget 2018. Kfge dock givit nämnden i uppdrag att till Kfges
möte inom mars (datum ej fastslaget) ta fram förslag till projektanställning på typ 2 år en
”kommunikatör”.
Diskussion rörande detaljbudgetens innehåll d.v.s. om behov av omdisponeringar m.m.
FÖRSLAG:
Inga ändringar görs i detaljbudgeten.
”Kommunikatören” behandlas som skilt ärende. Kommer sannolikt att kräva minst två möten innan
färdigt förslag att skickas vidare till Kst. (helst inom februari).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

BRÄNDÖ KOMMUN

NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

15.01.2018

5. HANDLINGSPROGRAMMET OCH BELLARSHAMNS MARKNADSFÖRING.
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Konstaterades att medel finns i budgeten för handlingsprogrammet och marknadsföringen av
Bellarshamn (obs! att en del av anslaget behandlas separat d.v.s. i samband med Bygga och Bo mässan
i Åbo 9-11.02.2018) d.v.s. 10 000 € resp. 6000 €.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till ”budget” för handlingsprogrammet resp. Bellarshamns marknadsföring omfattas.
Till de delar anslagen är öppna (motiveras med att det är omöjligt att såpass tidigt på året veta all
intressant marknadsföring och även vad projekt ”kommunikatören” kommer att medföra) ges ordf. och
KD fullmakt att bruka anslagen dock så att nämnden informeras an efter per e-post (för varje beslut
där anslagen brukas).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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6. BYGGA & BO MÄSSAN I ÅBO 09-11.2.2018/NÄMNDEN SOM HUVUDMAN.
Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017;
KD har varit i kontakt med övriga de andra skärgårdskommunerna samt med FS för deltagandet i
Bygga & Bo mässan i Åbo/Åbo mässcentrum 9-11.2.2018. KD har också, på eget bevåg (nämnden
torde ha blivit informerad per e-post om att ett deltagande i nämnda mässa planeras för 2018 enligt
ungefär samma koncept på år 2015, 2016 och 2017) förhandsanmält kommunen till mässan (därtill
nödd och tvungen för att få en bra monter vad gäller storlek och framförallt placering). Mässan torde
vara den viktigaste ”synligheten” för kommunen (också övriga skärgårdskommuner och då framförallt
Kumlinge, Kökar och Sottunga). 2017 lockade mässan ca 14 000 besökare som antingen söker
material/inspiration m.m. för husbygge eller för att hitta tomter för i första hand året runt boende.
Brändö&Kumlinge som hittills deltagit med Brändö som initiativtagare och även stått för brorsdelen
av kostnaderna har haft en 12 m2 monter mittemot staden Pargas som också söker nya inflyttare. I
mässan har även andra kommuner från framförallt sydvästra Finland deltagit. KD kontaktat övriga
Skärgårdskommuner samt FS genom att förklara att Brändö kan agera huvudman (helst dock att FS
står som huvudman) och stå för 1500 € - 2000 € av kostnaderna. Totalkostnaderna för mässan,
inkluderar monterhyra samt monteransvarig m.m., beräknas uppgå till max. 5000 €. Tänkt att tjänsten
som monteransvarig köps, bör dock bjudas ut, av Sagolik Service/Satu Numminen (förfrågan ställd
och trots att inget svar erhållits så torde Sagolik Service vara intresserade av uppdraget eftersom SS
har burit ansvaret både 2015, 2016 och 2017 och m.a.o. kan konceptet..material m.m. finns från
tidigare år). Personalkostnaderna för dagarna ingår vad gäller en person d.v.s. SS personal/Satu
Numminen. På plats bör finnas 3-4 personer per dag.
FÖRSLAG:
Närings- och utvecklingsnämnden åtar sig huvudmannaskapet för deltagandet i nämnda mässa om inte
FS tar sig an huvudmannaskapet.
KD utses till ansvarig för ”projektet” (för kommunens del om FS åtar sig huvudmannaskapet) och
ansvarar för att kommunens nettokostnader (finns med i budgetförslaget för år 2018 samt fortfarande
anslag i budget 2017för montrarna till Åbo mässcentrum) inte överstiger 2000 € (inkluderar inte
eventuell personal för kommunen, finns förslag till anslag i budgeten för 2018). Medel för ändamålet
äskas i budgeten för 2018 (inom ramen för marknadsföringen av Bellarshamn i form av nettokostnad).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Konstaterades att i.o.m. att Kfge godkänt nämndens budgetäskanden kan bl.a. deltagandet i Byggaoch Bo mässan i Åbo mässcentrum 9-11.02.2018 förverkligas. Monter B67 (mittemot Pargas stads
monter som tidigare vilket torde ge en viss tilläggseffekt) reserverad våren 2017 och betalad. Satu
Numminen/Sagolik service (SS) , Kumlinge meddelat per e-post 07.12.2017 att SS kan åta sig de
praktiska arrangemangen med monter etc. enligt ungefär samma koncept som 2016 och 2017.
Kostnaden för SS ca 1200 €. Kumlinge kommun deltar med 1000 € samt sannolikt Företagsam
Skärgård med 500 €. Innebär grovt att Brändös nettokostnader för mässan (beroende på vilka som
deltar m.m., samt eventuellt framtagande av nytt material etc.) uppgår till ca 2 500 € (SS 1200 €,
monterhyra m.m. ca 2000 € och övrigt ca 800 €).
Frågor som ännu är öppna är: - annonsering inför mässan (synligheten), samarbete med Pargas stad
(monter mittemot Brändös), lay-outen av montern (SS har en del färdigt material men torde finnas
utrymme för ”nyheter” samt inte minst bemanningen. Forts.......
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6. BYGGA & BO MÄSSAN I ÅBO 09-11.2.2018/NÄMNDEN SOM HUVUDMAN forts....
FÖRSLAG:
Planeringen fortsätter enligt ovan och KD ges fullmakt att verkställa inom budgetens ramar
(Handlingsprogrammets och Bellarshamns budgetramar).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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7. BRÄNDÖ BROSCHYREN/UPPLAGA 2018.
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Anslag för ny och uppdaterad upplaga för säsongen 2018 finns i nämndens detaljbudget.
Totalt anslag 2 300 € i utgifter och 800 € i uppskattade inkomster. Upplaga 10 000 ex.
Konstateras att av upplagan om 10 000 finns ca 600 kvar varav en del kommer att gå åt på Bygga och
Bo mässan och resterade i första hand reserveras för färjorna tills den nya upplagan finns tillhands.
FÖRSLAG:
Förslag att arbetsgrupp tillsätts för att ta fram en uppdaterad version Brändö broschyren (koncept och
version 2017).
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
10 000 ex. (mindre än 1000 kvar) och vara klar för distribution inom april 2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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8. ”KOMMUNIKATÖR”/FÖRSLAG TILL KFGE.
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.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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9. PROJEKT BATSECO-BOAT/CENTRAL BALTIC/VERKSTÄLLIGHET.
Kommunstyrelsen 06.09.2017:
Kst. har fattat beslut om att agera projektpartner (PP) i två Central Baltic (CB)/EU projekt d.v.s.
”BATSECO” (tidigare INNOSEA) se Kst. 15.02.2017 samt i ”OPEN ISLANDS” se Kst.12.04.2017.
Båda projekten har delegerats vidare för förverkligande till Närings- och utvecklingsnämnden som
tillsvidare endast fattat beslut om avvaktande i väntan på tidtabeller m.m.
Projekten har godkänts i första urvalet d.v.s. steg 1 (av ca 100 sökande kvar 40 till steg 2 som kommer
att avgöras i november 2017) och kommit så långt att ansökan om Nationell finansiering (d.v.s. ÅLR:s
bidrag om 25% av totalbudgeten) godkänts per 01.09.2017 (max. ÅLR bidrag för OPEN ISLANDS
50 157,50 € och för BATSECO BOAT 19 650 €). Ytterligare skall projekten kompletteras m.m.
(detaljbudgetar, innehåll m.m.) för steg 2 och inlämnande per 15.09.2017. KD varit i kontakt med i
första hand Ester Miiros CB/ÅLR och Kaira Joesalu/Project expert Interreg Consulting OÜ/Ålands
utvecklings Ab. Även diskussion med Lappo uf. d.v.s. Dan-Ole Åkerberg och Mathilda Öström
rörande projekt ”OPEN ISLANDS” (innehåll och budget grovt men även det faktiska ansvaret för
projektets genomförande eftersom kommunen, KD i första hand, inte har tid/utrymme för mer än
marginellt mera projektarbete). Samtliga de facto nyttjare av projekten d.v.s. Lappo uf./OPEN
ISLANDS och Södra Brändö Turistservice Ab/Djurmo Turism har per e-post godkänt bifogade
Intensionsavtal som ”styr” det moraliska ansvaret för projekten till nämnda förening och bolag.
KD även diskuterat projekten och deras belastning av kommunens ekonomikansli med ekonomichef
Susanne Öström och bokförare Sonja Bäcksbacka. Konstaterats att det inte finns utrymme för mer än
marginellt (då närmast själv bokföringen eftersom projektens ”medel” går genom kommunens
ekonomisystem i.o.m. att kommunen är projektpartner och det närmast för att garantera projektens
likviditet) när det gäller ytterligare arbete för kansliet (ex. redovisningar m.m. ryms inte inom den
nuvarande arbetstiden).
Ledamot Mathilda Öström anmälde, i egenskap av ordf. för Lappo uf., jäv och deltog sålunda ej i
behandlingen av ärendet.
FÖRSLAG:
För den beredning som bör göras inför steg 2 d.v.s. per senast 15.09.2017 köps tjänsterna för båda
projekten av Kairi Joensalu/Interreg Consulting OÜ/Ålands utvecklings Ab för 1000 € (+ moms.) per
projekt. Dessa köptjänster påförs Tillfälliga verksamhetsorgan 2017 och medlen torde räcka till. Om
projekten inte går vidare så torde kommunen ändå erhålla ersättning (i övrigt, om projekten godkänns,
är det 100% extern finansiering som är beräknad d.v.s. CB 75% och ÅLR 25%). Joensalu
representerar m.a.o. kommunen i detta skede, fram till steg 2, i beredningen m.m. av respektive
projekts Lead Partners (LP) i samarbete med KD.
Av övriga deltagare, nyttjarna/slutmottagarna de facto (utöver då kommunen som är projektpartner) i
respektive projekt, begärs senast till 10.09.2017 bifogade intensionsavtal undertecknat för beredskapen
att ställa upp med medlemmar i de styrgrupper som tillsätts för att driva projekten vidare och därmed
påta sig i princip det ”moraliska” ansvaret för genomförande av projekten. I sista hand är dock
kommunen i egenskap av PP ansvarig för projekten gentemot i första hand projektens LP. Vad gäller
”OPEN ISLANDS” förväntas Lappo uf. bidra med ordförande för styrgruppen för projektet. För
BATSECO förväntas antingen Södra Brändö Turistservice Ab (Lappo gästhamn) eller Jurmo bys
samfällighet (Jurmo gästhamn) ställa upp med ordförande för styrgruppen (om en sådan behövs, oklart
i skrivande stund) alt. medlem. Ytterligare innehåller nämnda intensionsavtal förpliktelse för de lokala
partnerna (se ovan Lappo uf, Jurmo bys samfällighet samt Södra Brändö Turistservice Ab) att handha
både nyttjandet, skötseln och underhållet till alla delar av de investeringar som ingår i projektet 5 år
Forts...
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9. PROJEKT BATSECO-BOAT/CENTRAL BALTIC/VERKSTÄLLIGHET.
FORTS....
från att investeringarna är färdig d.v.s. tills de utan ersättning överlåts till resp. lokala partner.
Tillägg: Kommunen påtar sig ansvaret för Stenparken (blir alltså även efter projektet kommunens
egendom m.m.). Som motivering anförs att tanken på en stenpark i kommunen har varit aktuell ända
sedan publikationen ”Urberg och istid” för 20 år sedan där också kommunen var en aktiv part samt att
en stenpark torde kräva minimalt underhåll m.m. Meningen att stenparken skall anläggas inom det s.k.
Vägnätet. Placeringen är oklar varför det också har varit svårt att hitta eventuell ansvarig förening,
motsvarande, som skulle ta på sig egendomen m.m. Arbetet med att ansvara för stenparken torde inte
vara överhövan stort och kan då påföras
Närings- och utvecklingsnämnden (även ansvarig i praktiken för ex. rastplatserna) och ansvarig
tjänsteman (för
närvarande KD).
Om projekten godkänns, beslut av Central Baltics styrgrupp preliminärt inom november 2017, så
delegeras projektens verkställighet till Närings- och utvecklingsnämnden. Innebär bl.a. tillsättande av
styrgrupp för respektive projekt (om behov) m.m. KD ansvarar tills beslut erhållits för projektens
beredning m.m. i samarbete med respektive projekts Lead Partners (LP) d.v.s. Åbo universitet för
BATSECO och Stockholms museiförning för OPEN ISLANDS.
I budgeten 2018 kommer att föras in ett nytt resultatområde CENTRAL BALTIC PROJEKT som
också kommer att synas i ekonomiplanen för åren 2019-2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
Konstaterades att Central Baltic 30.11.2017 godkänt projekt BATSECO-BOAT samt att anslag för
ändamålet m.m. upptagits i budget 2018 (av Kfge 14.12.2017, bifogas i form av Resultatområde med
Närings- och utvecklingsnämnden som ansvarigt organ). Projekt OPIS (Open Islands) godkändes ej av
Central Baltic varför anslag m.m. ströks av Kfge i budgeten för 2018.
KD varit i kontakt med projektledare Veijo Pönni/Åbo universitet och framkommit att projektet för
kommunen innebär tillsättande av en lokal projektgrupp m.m. Oklart ännu hur och när projektet
kommer att framskrida men tidtabellen torde fortfarande vara 2018-2020.
FÖRSLAG:
Projektgrupp (lokal) för projektet tillsätts för handhavande av projektets verkställighet ref. till
projektets projektplan och kommunens beslut/anslag i budget 2018. Till medlemmar i projektgruppen
föreslås; Ari Määttä (e-post av Leif Lundberg Jurmo bys samfällighet/Jurmo Turism, 15.01.2018),
Dan-Ole Åkerberg (e-post av Åkerberg, Södra Brändö Turistservice Ab, 15.01.2018) samt KD John
Wrede (i egenskap av företrädare för projektpartnern Brändö kommun).
Projektgruppen utser inom sig ordf. och sekreterare (Ari Määttä i första hand). Projektgruppens
medlemmar erhåller inget arvode (finns inte budgeterat i projektanslagen).
Projektgruppens ordförande utses till lokalprojektets representant i styrgruppen för hela projektet (där
alltså Åbo Universitet är s.k. Lead Partner d.v.s. LP medan Brändö är en av projektparterna d.v.s. PP).
Projektgruppen ges i uppdrag att verkställa projektet i enlighet med projektplanen för projektpartnern
Brändö kommun (se budget/detaljbudget och ovan nämnda beslut). I uppdraget ingår utöver själva
Forts...
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9. PROJEKT BATSECO-BOAT/CENTRAL BALTIC/VERKSTÄLLIGHET.
FORTS....
projektet bl.a. anställande av administratör samt projektansvarig .Båda måste upphandlas genom
konkurrensutsättning. Projektgruppen rapporterar till nämnden genom PM från gruppens möten och
ytterligare vid behov.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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10. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- Bellarshamn, försäljning m.m.
- Arbetsgruppen för Hållbarheten. Första mötet hölls 13.12.2017. Kort diskussion om offerter m.m.
Ärendet vad gäller antagande av offert för framtagande av plan kommer antagligen att behandlas på
nämndens nästa möte.
- Prova på boende i kommunen, se detaljbudgeten, vecka 12-13 (t.o.m. som längst 30.03.2018).
Familj med tre minderåriga barn från fasta Åland. Bostad i kommunkanslibyggnaden. Milan och
skolan kontaktad.
-------------------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Brändö kommun – Närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018; § 1 – 10.
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; 1 – 3,10.
Eftersom skriftligt rättelseyrkande kan framföras över nedan nämnda beslut enligt 113 kommunallagen kan inte
besvär anföras över desamma.
Paragrafer: 4-9.
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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