SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4.2.2015

Nr
1/15

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen den 4 februari 2015 kl. 9.30 – 11.45
Lantbrukskansliet i Godby

Ordinarie:

X Jan Salmén, Saltvik, ordf.
_ Inger Marie Sundblom, Geta, v.ordf.
X Sven Löfman, Finström
X Per-Ole Mattsson, Sund, §§ 1-6
_ Håkan Grunér, Vårdö

Suppleanter:

_ Tommy Sjöblom
X Ingolf Strand
_ Erja Nordqvist
_ Annette Blomqvist
_ Peter Nordberg

Föredragande:

Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

Övriga närvarande:

Rosa Salmén, kst.repr. Saltvik

Paragrafer:

§§ 1 - 8

Underskrifter:

Ordförande

Sekreterare

___________________________
Jan Salmén

_________________________
Lena Roos-Clemes

Protokolljustering:

Lantbrukskansliet i Godby 4.2.2015
____________________________
Sven Löfman

___________________________
Ingolf Strand

___________________________________________________________________________
Protokollet framlagt
till påseende:

Utdragets riktighet bestyrkes
Underskrift

Lantbrukskansliet i Godby
den 11.2.2015

Intygar

Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utfärdat den
27.1.2015

Sida
2

____________________________________________________________________
Möteskallelse
Gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland håller möte 1/2015 onsdagen
den 4 februari 2015 kl. 9.30 på lantbrukskansliet i Godby.
Föredragningslista
§1

Laglighet och beslutförhet

§2

Protokolljusterare

§3

Föredragningslistan

§4

Nämndens sammanträden 2015

§5

Dispositionsplan 2015

§6

Verksamhetsberättelsen 2014

§7

Anmälnings- och informationsärenden

§8

Besvärsanvisning

------------------------------------------------

Enligt uppdrag: Lena Roos-Clemes, lantbrukssekreterare

§ nr
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1-4
4.2.2015
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________________________________________________________________________________________________
LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Lbrn. § 1

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet.
Beslut:
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat samt med hänsyn
till antalet närvarande beslutfört.
_________________

PROTOKOLLJUSTERARE
Lbrn. § 2

Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Sven Löfman och Ingolf Strand och utsågs att justera dagens protokoll.
Protokolljustering omgående efter att mötet avslutas.
__________________

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Lbrn. § 3

Godkänna föredragningslistan.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
__________________

NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN 2015
Lbrn. § 4

Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ
sina sammanträden vid de tidpunkter och på de platser som de
beslutar.
Förslag:
Lantbruksnämndens sammanträden hålls enligt kallelse, företrädesvis på
förmiddagar kl. 9.30 på lantbrukskansliet i Godby.
Beslut:
Förslaget godkändes.
___________________

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 11.2.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr
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Sammanträdesdatum
4.2.2015

Sida
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________________________________________________________________________________
DISPOSITIONSPLAN 2015
Lbrn § 5

Finströms kommun har fastställt budgeten för lantbruksnämnden för år 2015.
Den fastställda budgeten motsvarar det förslag till budget som nämnden
inlämnat. Även de övriga samarbetskommunerna har godkänt lantbruksnämndens budget enligt inlämnade förslag.
Förslag:
Dispositionsplanerna som inlämnades till samtliga samarbetskommuner i
samband med budgetförslagen föreslås oförändrade eftersom nämnden i
dagsläget inte har behov att göra korrigeringar på detaljkontonivå i
dispositionsplanerna.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_____________________

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2014
Lbrn. § 6
./.

Upptas till behandling verksamhetsberättelsen för år 2014 för respektive
samarbetskommun.
Bilaga 1.
Enligt preliminär budgetrapport per december 2014 håller sig
kostnaderna under budgeterat för såväl personalkostnader som för
övriga verksamhetskostnader. Lägre lönejusteringar, omvandling av
semesterpremie till ledig tid samt få nämndsammanträden var
bidragande orsaker till kostnadsinbesparingen.
Inkomsterna blev märkbart högre än budgeterat tack vare ersättning från
Landsbygdsverket på totalt 46.865 euro för handläggning av stödärenden åren
2012-2013. Ersättningen fördelad mellan samarbetskommunerna enligt antalet
ansökningar inom respektive kommun.
Inkomsterna för försäljningen av tjänster till Jomala kommun blev även högre
än budgeterat pga. omfattande arbete med handläggning av kartmaterial som
var en ny arbetsuppgift som påfördes kommunerna fr.o.m. 2014.
Förslag:
Föreslås att samtliga kommuners verksamhetsberättelse godkänns.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_____________________

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 11.2.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.
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7-8

Sammanträdesdatum
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_______________________________________________________________________________
ANMÄLNINGS- OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Lbrn § 7

Information av lantbrukssekreteraren om aktuellt inom lantbrukssektorn.
Förslag:
Informationen antecknas till kännedom
Beslut:
Förslaget godkändes.
___________________

BESVÄRSANVISNING
Lbrn § 8

Besvärsanvisning bifogas protokollet.
____________________

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 11.2.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes
lantbr.sekr.

Organ
Lantbruksnämnden för norra Åland

Sammanträdesdatum
4.2.2015

Paragrafer
1-8

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar
sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan
enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär
anföras över beslutet.
Paragrafer:
5-7
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
1-4
Enligt 15 § i FörvprocessL/ annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda
beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet
eller fördel direkt påverkas av beslutet ( part ) samt av kommunmedlem.
Myndighet till vilken
kan
framställas

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande
rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ:
Finströms kommun
Lantbruksnämnden för norra Åland
Skolvägen 2
22 410 Godby
Paragrafer:1-4

Tid för yrkande av rättelse

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses
ha fått del av beslutet sju 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. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen
med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Protokolljustering:
Nämndens signaturer

Protokollet framlagt till
påseende 11.2.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes
Lena Roos-Clemes lantbr.sekr.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
Besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkande. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22 101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer

Besvärstid

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 ellerav den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans
yrke, boningsort och postadress 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.

Inlämnandet av
besvärshandlingar

Tilläggsuppgifter

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens
utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas per post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till :
Namn, adress och postadress

Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten.

Protokolljustering:
Nämndens signaturer
Lena Roos-Clemes

Protokollet framlagt till
påseende 11.2.2015

Utdragets riktighet
bestyrkes

