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Carola Löf
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Karita Nynäs

Protokolljusterare
Justerat elektroniskt

Peter Östman

Protokolljusterare
Justerat elektroniskt

Det justerade protokollet med anvisning om omprövning och besvär publiceras på www.larsmo.f
samt www.concordia.jakobstad.f 15.5.2020
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§ 18

1

Sammanträdets öppnande
Konstateras att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört
Beslut:
Sammanträdets laglighet och beslutförhet konstaterades.
_______________

___________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets riktighet bestyrks:

LARSMO KOMMUN

PROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
11.05.2020

§ 19

Sida

2

Val av protokolljusterare
Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt beslutar om justering.
Protokollet justeras elektroniskt.
Beslut:
Till protokolljusterare utsågs Peter Östman och Karita Nynäs. Protokollet justeras
elektroniskt.
___________

___________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets riktighet bestyrks:
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Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns med ev. kompletteringar.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
_________

___________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets riktighet bestyrks:
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§ 21

4

Information om tradenomutbildning i Jakobstad ht 2021
Novia skulle ha beredskap att starta följande tradenomutbildning i Jakobstad ht 2021.
Örjan Andersson från Novia deltar på distans i mötet(ca 30 minuter) och berättar om
planerna och vad som behövs.
Kommundirektörens förslag:
Samarbetsnämnden antecknar informationen för kännedom.
Beslut:
Samarbetsnämnden diskuterade ärendet samt antecknade informationen för
kännedom.
___________

___________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets riktighet bestyrks:
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5

NTM-centralens information om regional kollektivtrafik
Representanter för NTM-centralens trafikavdelning informerar om upphandling av
kollektivtrafik i regioenen
Bilagor:
NTM-centralens presentation
Kommundirektörens förslag:
Samarbetsnämnden antecknar informationen för kännedom.
Beslut:
Samarbetsnämnden konstaterade att ingen kommersiell busslinjetrafik körs från
hösten utan statligt stöd. NTM-centralen upphandlar trafiken tillsammans med
kommunerna. Diskussionerna med kommunerna fortsätter.
Beslöts att en skrivelse inlämnas till statliga beslutsfattare om behovet av mera stöd för
regional trafik. Samtidigt inlämnas en skrivelse om de vägprojekt som finns i regionen
och som kan förverkligas i kommande stimulanspaket.
I övrigt antecknades informationen för kännedom.
___________

___________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets riktighet bestyrks:
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6

Jakobstadsregionens strukturplan Uppföljning Del 1
Del 1 av uppföljningen av strukturplanen, uppföljning 2020, är klar och bifogas som
bilaga
Bilagor:
Uppföljning av Livskvalitet 2040, del 1
Kommundirektörens förslag:
Samarbetsnämnden antecknar uppföljningen för kännedom.
Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom.
___________

___________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets riktighet bestyrks:
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7

Övriga ärenden
Jarl Sundqvist informerade om ensamföretarstödet:

Inkommit
Borttagna
Öppna
Pågår
Förordas
Förordas inte
KOMMUNVIS Beviljade
Kronoby
Larsmo
Pedersöre
Jakobstad
Nykarleby

24.4
105

28.4
117

36
38
25
5

17
43
47
10

24.4

€ Tot
0
0
0
0
0

Totalt:

0

4.5
127
4
8
45
56
13

8.5
146
4
8
42
88
14

28.4

€ Tot
0
0
0
0
0

4.5
11
2
10
25
8

€ Tot
22000
4000
20000
50000
16000

0

56

112000

Totalt finns stödmedel 1 962 965.
Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom.
_____________

___________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets riktighet bestyrks:

LARSMO KOMMUN

PROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
11.05.2020

Sida

8

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR
§BESVÄRSFÖRBUD
25

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen (KomL § 136) inte omprövning
framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär eller omprövning gäller inte heller för anmälningsärenden.
Gäller paragraferna:

OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol
Gäller paragraferna:
Rätt att begära omprövning har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) eller är en
kommunmedlem. Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning skall framställas hos: Kommunstyrelsen i Larsmo, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo, e-post
registraturen@larsmo.f, fax 06 7857299, öppet 8-12.00, 13-16.00 måndag – torsdag och fredag fram till kl. 15.00. Protokollsutdrag och
bilagor som beslutet gäller begärs av beslutande organs sekreterare.
Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte
fnns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande
ska också e-postadressen uppges.
Tidsfristen för omprövning och besvär börjar räknas från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar
efter att protokollet har lagts fram offentligt på det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sänts
eller den tidpunkt som framgår av ett mottagningsbevis eller anteckning på skilt delgivningsintyg. Vid vanlig elektronisk delgivning anses
parten fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sänts om inte något annat kan påvisas. Dagen för delfående räknas inte
med i tidsfristen. Om sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter. Besvären skall inlämnas senast under besvärstidens sista dag innan
myndigheten stänger.

BESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning
kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en
part eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär.
Besvär kan anföras på den grund att beslutet tillkommit i fel ordning, den beslutfattande myndigheten överskridit sina befogenheter eller att
beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar:
Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, PB 204, 65 101 Vasa
e-post vaasa.hao@om.f fax 0103642760
Gäller paragraferna:
Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig form. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och
specialdomstolarnas e-tjänst https://asionti2.oikeus.f/hallintotuomioistuimet#/sv (svensk ingångssida)
I besvärsskriften bör framgå 1) det beslut i vilken ändring söks 2)-till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas 3)-de
grunder på vilka ändring yrkas 4) ändringssökandens namn och hemkommun uppges samt postadress, telefonnummer och övrig nödvändig
kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande skall e-postadressen uppges. Till
besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte fnns anledning att betvivla
dokumentets autenticitet och integritet. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Rättegångsavgift
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om
domstolsavgifter (1455/2015)

___________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets riktighet bestyrks:

