Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

§ Nr

Datum

Sida

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

39-47

27.09.2012

1

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:
Beslutande:

18.30-20.00
Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli

Ordinarie:

Ersättare i kallelseordning:
Torbjörn Engman, ordförande
Agneta Enqvist, v.ordf.
Sören Henriksson
Kjäll Törnroos
Kora Klapp
Désirée Johansson
Bertil Holm

Salme Sjöblom
Karl-Erik Engblom
Leif Lindén

Satu Numminen, näringslivsnämndens sekreterare
Mia Hanström, kommunstyrelseordförande
Jim Eriksson, kommundirektör
Underskrifter:

Torbjörn Engman
Ordförande
Justering, Kumlinge den

Désirée Johansson
Protokolljusterare

Satu Numminen
Protokollförare
/

2012

Kora Klapp
Protokolljusterare

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by, torsdagen den 04.10.2012,
under kontorstid kl. 9-12, 13-15.
Intygar, tjänsteställning:

Marianne Eklund
Byråsekreterare

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun

Organ

Näringslivsnämnden

Protokolljusterarnas signaturer

§ Nr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sida

27.09.2012

2

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

§ Nr

Datum

Sida

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

39-41

27.09.2012

3

§ 39 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordförande Torbjörn Engman läste upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall
vara antecknat sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas.
Nämnden är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
De närvarande antecknades i närvarolistan.
Beslut
Ordförande Engman konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och
beslutfört.
----------------§ 40 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Två ledamöter skall utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då det är
framlagt till påseende.
Förslag
Ledamöterna Désirée Johansson och Kora Klapp föreslogs till protokolljusterare.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Ledamöterna Désirée Johansson och Kora Klapp utsågs att justera protokollet över
sammanträdet. Protokollet skall vara framlagt till påseende 04.10.2012.
----------------§ 41 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande Torbjörn Engman läste upp föredragningslistan som innehåller § 39-47.
Förslag
Ordförande Engman föreslog att föredragningslistan fastställs.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
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§ 42 – NN: EKONOMISK RAPPORT 9/2012
Ordförande Torbjörn Engman redogjorde för ärendet. Nämnden skall rapportera om sin
ekonomiska situation per 30.9 till kommunstyrelsen.
Nämnden tog del av rapporten per 27.9 och samtyckte till ordförandes förslag om att
sekreteraren kan lägga till de kostnadsposter som bokförs ännu i september innan
rapporten lämnas vidare.
Enligt uppgifter från bokföringen ser det ekonomiska läget för näringslivsnämnden ut
enligt följande:
Nämndens totala budget
främjande näringsliv
kollektivtrafik
lantbrukssekreteraren

61 200 varav
54 700
3500
3000

Av näringslivsnämndens 54 700 är
Av kollektivtrafikens
3500
Av lantbrukssekr.
3000

35 114 förbrukat,
alltså 19 586 kvar.
7852
(obs. det kommer stöd från ÅLR)
0
(däremot har det kommit in stöd)

Totalt sett är 40 337 förbrukat av nämndens 61 200. Utgifter som kommer att komma
månatligen är ersättning för kanslitjänster och bokföring, sekreterandet,
kollektivtrafiken, portokostnader (framförallt Kumlinge Nytt). I slutet av året betalas
mötesarvoden ut, Jomala kommun skickar en faktura för lantbrukssekreterandet och den
interna hyran betalas.
Men det saknas också inkomster: både ersättning för annonsutrymme, vimplar och
plastkassar och även stöd från ÅLR, för kollektivtrafiken.
Vad är då ogjort i förhållande till budgeten 2012 och av nämnden tagna beslut?
Skyltning till återvinningsstationerna
Skyltning till / på nya GC-vägen
Nämnden diskuterade ekonomin, sekreteraren svarade på frågor.
Förslag
Ordförande Torbjörn Engman föreslog att nämnden sänder redovisningen vidare till
kommunstyrelsen.
Beslut
Nämnden understödde förslaget.
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§ 43 – KOLLEKTIVTRAFIK 1.10-31.12.2012
Ordförande Torbjörn Engman redogjorde för ärendet. Sekreteraren Satu Numminen
har i uppdrag att månatligen sammanställa en turlista för kollektivtrafiken i
kommunen. Kollektivtrafikens turlista är anhängig frigående färjors turlista samt
skolans scheman för skolskjutsar eftersom samma bil används till båda.
Satu Numminen presenterade turlistan för kollektivtrafiken för oktober samt
november-december 2012 (bilaga 1-2).
Turlistan skall månatligen publiceras i Kumlinge Nytt.
Förslag
Ordförande Engman föreslog att nämnden fastställer turlistorna för kollektivtrafiken
1.10-31.12.2012. Nämnden understödde förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
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§ 44 – SKYLTNING TILL ÅTERVINNINGSSTATIONERNA
Ordförande Torbjörn Engman redogjorde för ärendet. I nämndens budget nämns
att skyltning till återvinningsstationerna skall verkställas under året.
Sekreteraren Satu Numminen har tagit fram 2 alternativ till skyltutformning.

Diskussion
En enhällig nämnd valde det första alternativet, symbolen för återvinning.
Andra alternativet, med vita bokstäver på svart botten, upplevs gammalmodig och
fungerar dessutom inte för icke-svenskspråkiga.
Placering och utformning
Efter diskussion beslöt nämnden följande gällande skyltning till
återvinningsstationerna:
- Införskaffas 6 dubbelsidiga skyltar med symbolen och texten
”återvinningsstation”. Placering: fryseri-infarten, Visings-vägen, Snäckövägen, Seglinge, Enklinge och Björkö.
- Införskaffas 3 enkelsidiga skyltar med symbolen och texten
”återvinningscentral” samt siffra för avstånd i km. Placering: Visingskorsningen, Stacksvik-korsningen och soptipps-korsningen.
- Tillstånd för skyltning begärs från ÅLR/trafikavdelningen.
Förslag
Ordförande Torbjörn Engman föreslog sekreteraren ges i uppdrag att skaffa och
montera skyltarna enligt förslaget ovan. Införskaffningen skall göras på
innevarande år.
Nämnden understödde förslaget.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
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§ 45 – KOMMUNENS UTLÅTANDE OM LR´s TURLISTFÖRSLAG II 2013Ordförande Torbjörn Engman redogjorde för ärendet. Ålands landskapsregering har
trots upprepade löften inte sänt sitt förslag II till nästa års turlista för frigående
färjor till kommunerna för remissvar.
Diskussion
Förslag
Ordförande Engman föreslog att nämnden tar upp ärendet på sitt nästa möte om
förslaget har kommit då och om remisstiden medger förfarandet. I annat fall kan
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige avge kommunens svar till ÅLR.
Beredande organ för ärendet är i vilket fall som helst trafikarbetsgruppen.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
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§ 46 – BUDGET 2013, möte I
Ordförande Torbjörn Engman redogjorde för ärendet. Näringslivsnämnden brukar
ha två budgetmöten, idéer till helt nya satsningar och verksamhet skall helst
kläckas på det första mötet för att kostnader hinner redas ut till möte II då
budgeten klubbas av nämnden.
Kommunstyrelsen har i sitt budgetdirektiv valt att ge olika riktlinjer i % för olika
nämnder. Näringslivsnämndens direktiv är att hålla en 0-budget jämfört med
innevarande års budget, dvs. netto c. 61 000 euro. Nämnden handhar
uppgiftsområden Främjande av näringslivet, Kollektivtrafiken och
Lantbrukssekreteraren.
Diskussion
Nämnden lyfte på följande detaljer
- Torgbord – skall kommunen bära ansvaret? Borden är i rätt dåligt skick,
torgförsäljarna önskar att nya bord köps in.
- Kyrkans öppethållningstider – kan något göras i samarbete med BrändöKumlinge församling?
- Hur kan vi locka distansarbetare till Kumlinge? Vad kan göras för att nå
denna målgrupp?
I övrigt ansåg nämnden att basverksamheten måste fortsätta på alla
uppgiftsområden.
Förslag
Ordförande Engman föreslog att budgeten återremitteras för att behandlas på nytt
på nämndens nästa möte (före 15.10) och fastslås med både text- och sifferdelar.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Enligt förslaget.
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§ 47 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Ordförande Torbjörn Engman gav ordet till sekreteraren Satu Numminen som
redogjorde för följande ärenden till kännedom:
- Tillbakablick efter sommaren: Nämnden har haft sommarjobbaren Robin
Sjöblom anställd, turistinfon har varit placerad på Kumlinge ahl,
infomapparna har varit ute på färjor och turistanläggningar och broschyrer
har distribuerats flitigt av sommarjobbaren och nämndens sekreterare.
- ÅLR har beslutat om att senarelägga m/s Alfågelns avgång från Hummelvik
under tiden 1.10-31.12.2012 från kl. 05.30 till 05.40. Ändringen har
publicerats i lokala tidningar, på Ålandstrafikens hemsida och i Kumlinge
Nytt 10/2012.
- Företagsam Skärgård r.f. arrangerar marknadsföringsdagar för samtliga
skärgårdskommuner och lokala företagare i Hansakvarteret i Åbo 2325.11.2012.
Förslag
Ordförande Engman föreslog att ovannämnda ärenden antecknas till kännedom.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Enligt förslaget.
Mötet avslutades kl. 20.00.
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NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
__________________________________________________________________
BESVÄRSANVISNING
Anvisningar om rättelseyrkande
Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en
myndighet som lyder under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i
beslutet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det organ
som fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från
dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges.
Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress:
Kumlinge kommun
22820 Kumlinge
eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet.
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast
gäller beredning eller verkställighet. (KomL 112§)
Förvaltningsbesvär
Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En
part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte
något annat påvisas. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas
till besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar
ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka
ändring yrkas
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall
underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress.
Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas:
1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när
besvärs-tiden har börjat, samt
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten,
Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn.
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