BRÄNDÖ KOMMUN

NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

16.10.2017

BRÄNDÖ KOMMUN

KALLELSESIDA

Sammanträdestid: 16.10.2017, kl.17.30.
Sammanträdesplats: Kansliet, Åva.
§§
18. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
19. PROTOKOLLJUSTERARE.
20. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
21. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018 – 2020.
22. KOMMUNENS VISION 2018.
.
23. BYGGA & BO MÄSSAN I ÅBO 10-12.2.2017/NÄMNDEN SOM HUVUDMAN.
24. DEBRIEFING MÖTE FÖR KOMMUNENS TURISTFÖRETAGARE OCH ÖVRIGA
INTRESSERADE.
25. ARBETSGRUPP FÖR HÅLLBARHET.
26. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Protokollet framläggs till påseende 23.10.2017 kl.17.00 på kommunkansliet i Åva
Ordförande

enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.

Kallelsen framlagd på kommunens officiella anslagstavla i Åva tiden 11 – 16.10.2017 .
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Protokollsida

Sammanträdestid:

16.10.2017, kl.17.45 – 20.25.

Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva.
Beslutande:
Ordinarie

Personlig ersättare

Emelie Bergendahl,ordf.
Karl-Johan Henriksson, viceordf.
Päivi Nikoskinen
Stefan Nordman
Jan-Åke Törnroos

Thomas Sjöman
Sonja Bäcksbacka
Tomas Husell
Johanna Kull
Tiina Thörnroos

Övriga:
Tommy Öström, Kst.ordf.
Marja Tuomola, Kst:s representant.
John Wrede, Kom.dir. (föredragande och sekreterare).

Paragrafer §§ 18 - 26.

Underskrift

Emelie Bergendahl
ordförande

John Wrede
protokollförare

Justering

Karl-Johan Henriksson
protokolljusterare

Päivi Nikoskinen
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende:
Intygar:
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18. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017;
Konstaterades att mötet med beaktande av antalet närvarande ledamöter är beslutfört.
19. PROTOKOLLJUSTERARE.
Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017;
Till protokolljusterare valdes Karl-Johan Henriksson och Päivi Nikoskinen.
-----------------------------------------------------------------------------------------20. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN .
Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017;
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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21. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018 – 2020 FÖR RO NÄRINGS- OCH
UTVECKLINGSNÄMNDEN OCH RO CENTRAL BALTIC PROJEKT :OPEN ISLANDS
FOR FAMILIES OCH BATSECO-BOAT.
Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017;
KD presenterade förslag till budget för år 2018, ekonomiplan 2018 – 2020. och detaljbudget
för år 2018. Nämnden tog också del av Kst:s budgetdirektiv med noll budget.
Ref. till Kfge:s beslut 14.06.2017 ingår inte KD:s lön med lönebikostnader längre i
resultatområdets budget för 2018.
Innebär att ramen för anslagen minskats med samma summa d.v.s. 23 511 € d.v.s. nettoramen
minskat från 69 411 € till 45 900 €.
Som nytt och separat/eget resultatområde under Närings- och utvecklingsnämnden har medtagits
RO 1702 CENTRAL BALTIC PROJEKT :OPEN ISLANDS FOR FAMILIES OCH BATSECOBOAT ( se Kst. 06.09.2017/ § 81).
Konstateras att KD i sitt förslag har minskat nettoutgifterna för området med 2800 € (ca 6 %
%) jfr. med den av Kfge antagna budgeten för 2017 d.v.s. (nettokostnaden ovan d.v.s. 45 900 €).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till budget år 2018, ekonomiplan 2018-2020 för RO:na 1701 och 1702 samt
detaljbudgeterna för respektive för år 2018 omfattas.
Ärendet till Kst.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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22. KOMMUNENS VISION 2018.
Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017;
Kommunen har i samband med ekonomiplanen antagit en vision. Visionen bör vara någon form av
rättesnöre som visar vart kommunen skall sträva och vad som är viktigt och borde prioriteras d.v.s.
”riktning och fart”. Bifogas visionen för innevarande budgetår.
Visionen slås fast i samband med att Kfge antar budgeten/ekonomiplanen i december.
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till vision omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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23. BYGGA & BO MÄSSAN I ÅBO 10-12.2.2017/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.
-----------------
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24. DEBRIEFING MÖTE FÖR KOMMUNENS TURISTFÖRETAGARE OCH ÖVRIGA
INTRESSERADE.
Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017:
Sedan hösten 2010 har nämnden årligen arrangerat ett välbesökt och uppskattat möte för
turistföretagarna men även övriga företagare och intresserade som fått namnet ”debriefing” d.v.s.
genomgång men också planer för framförallt kommunens turismnäring.
Mötet fungerar som en form av ”debriefing” med program i form av inbjudna föredragshållare men
också genomgång av säsongen etc. d.v.s. utbyte av tankar och erfarenheter m.m.
Inbjudan skickas också till samarbetsparterna Visit Åland samt grannkommunen Kumlinge m.fl.
FÖRSLAG:
Debriefingen arrangeras preliminärt fredagen 24 november 2017 kl.16 – ca 20 på hotell/restaurang
Gullvivan. KD och ordf. Bergendahl ansvarar för närmare program, annonsering, övrigt praktiskt
m.m.; i det stora hela enligt samma koncept som tidigare år d.v.s. någon föredragshållare ”utifrån samt
”debriefing” där de närvarande berättar om säsongen som var. Till debriefingen bjuder nämnden Lotta
Berner-Sjölund från Visit Åland samt eventuellt någon till.
Kostnader max. 500 €.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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25. ARBETSGRUPP FÖR HÅLLBARHET.
Kommunstyrelsen 06.09.2017;
Kommunen har haft besök av ÅLR (Micke Larsson och Erica Scott) rörande Utvecklings- och
hållbarhetsagenda för Åland (se www.bärkraft.ax) d.v.s. möte torsdagen 11.05.2017 med ett tiotal
närvarande (arr. kansliet). På mötet fördes fram tanken om en arbetsgrupp för att jobba vidare med
frågan. KD har via Fb efterhört intresse att delta i arbetsgruppen (bestående av 3-5 medlemmar) samt
diskuterat frågan med Näringsnämndens ordf. Emelie Bergendahl. En person har anmält intresse för
att bli medlem i arbetsgruppen.
FÖRSLAG:
Förslag att en arbetsgrupp tillsätts bestående av ordf. plus 3 medlemmar samt med KD Wrede som
sekreterare (i praktiken också föredragande).
KD ges i uppdrag att till nästa möte få fram förslag till medlemmar i arbetsgruppen.
I övrigt: Medel för gruppens möten påförs Tillfälliga verksamhetsorgan. Arbetsgruppen rapporterar i
första hand till Närings- och utvecklingsnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 27.09.2017:
KD gjort en ny förfrågan, framförallt via Brändö gruppen på Facebook, om intresse att delta i rubriken
nämnda arbetsgrupp (i praktiken kommitté eftersom kommunallagen inte känner till begreppet
arbetsgrupp även om det är ok för kortare, precisare uppdrag).
Mats Örblom från Mariehamn som vistas mycket i Fiskö har anmält intresse vilket även Ari Määttä
från Jurmo gjort. Enligt kommunallagen möjligt att ha medlem i kommitté (här då kallad arbetsgrupp)
som inte är skriven i kommunen men har rösträtt i kommunalval i landskapet (se § 54). Örblom är
konsult och företagare (engagerad i bl.a. diverse Central Baltic projekt i kommunen) och Määttä
företagare och pensionär.
FÖRSLAG:
Förslag att arbetsgruppen för Hållbarhet i Brändö kommun har följande sammansättning: Ordf. Emelie
Bergendahl och ledamöter Eija Laitala-Pettersson, Ari Määttä och Mats Örblom.
Målsättningen är att få ett förslag till plan färdig inom 2018.
I övrigt enligt förslaget till Kst:s möte 06.09.2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017:
Genomgång av Kst:s beslut i ärendet. KD varit i kontakt med Erica Scott som lovat kontakta Simon
Holmström/Firma Futureframe för att ta fram offert för färdplan för framtagande av (handlings)plan
för arbetsgruppen/Brändö kommun.
FÖRSLAG:
Ärendet återremitteras till KD i väntan på offert från Scott/Holmström.
BESLUT: Enligt förslag.
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26. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- Bellarshamn, försäljning m.m.
- Eventuellt engagemang av Patricia Wiklund/Invenire (konsult m.m.).
--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Brändö kommun – Närings- och utvecklingsnämnden 16.10.2017; § 18 – 26.
Besvärsförbud
Enligt 112 § kommunallagen får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över nedan nämnda beslut
som endast gäller beredning eller verkställighet.
Paragrafer: 21, 22.
Ärenden som endast avser intern organisation och delgivningar:
Paragrafer; 18-20, 26
Eftersom skriftligt rättelseyrkande kan framföras över nedan nämnda beslut enligt 113 kommunallagen kan inte
besvär anföras över desamma.
Paragrafer: 23-25
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.

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

BRÄNDÖ KOMMUN

NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

16.10.2017

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

