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Sammanträdets öppnande

Konstateras att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. 

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.
____________
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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.
____________
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Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med ev. kompletteringar.

Beslut:
Föredragningslistan godkändes med ett tillägg att som § 28 behandla en anhållan om
bidrag ur projektkorgen.
____________
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Jakobstadsregionens representation i Sustainable Travel Finland programmet

Projektchef Sara Libäck-Sandin presenterar Sustainable Tourism- projektet.
 
 
Jakobstadsregionens  utvecklingsbolag  Concordia  Ab  genomför  tillsammans  med
utvecklingsbolaget  i  Kristinestad,  Dynamo utvecklingsbolag  i  Närpes,  Vasaregionens
utvecklingsbolag  VASEK  ett  av  NTM-centralen  finansierat  projekt  Hållbar  Turism  i
Österbotten (Europeiska landsbygdsfonden för landsbygdsutveckling; 100%). Projektet
har vid Concordia startat 18.2.2021 och pågår till 31.12.2022. Projektets syfte är att i
regionen, tillsammans med de övriga aktörerna i Österbotten, utveckla besöksnäringen
att motsvara kriterierna för Sustainable Travel Finland-programmet. 
 
Sustainable Travel Finland-programmet har skapats av Visit Finland och administreras
av Business Finland. STF-programmet är en utvecklingsstig som består av sju steg, som
hjälper turismföretag och destinationer att implementera de åtgärder som krävs för att
bli  en  mera  hållbar  turismaktör.  Efter  att  de  sju  stegen  fullföljts  och  kriterierna
uppfyllts, får företaget ta i bruk Sustainable Travel Finland-märket. 
 
Programmet är avsett för turismföretag och turismdestinationer, som har för avsikt att
främja  internationell  turism  och  med  andra  ord,  rikta  sig  och  erbjuda  tjänster  till
utländska turister.  Programmet är också ett bra utvecklingsverktyg för alla  typer av
turismföretag. 
 
Sustainable  Travel  Finland-programmet  är  gratis,  den  kostnad  som  tillkommer  för
företagen är en avgift för ett miljöcertifikat som krävs för att i slutändan kunna få STF-
märket. En turismdestination behöver inte ansöka om ett miljöcertifkat (om de inte
vill),  utan  en  turismdestination  får  STF-stämpeln  när  över  51%  av  de  företag  som
främjar internationell turism erhållit stämpeln. 
 
När det gäller vår region, finns det ju ingen destination (med en organisation bakom)
där alla kommuner innefattas. Ifall vi som region vill kunna erhålla STF-märket och på
så  sätt  bli  sedda  och  kunna  marknadsföra  oss  som  ett  hållbart  resmål,  finns  det
egentligen två alternativ. Antingen ansvarar alla kommuner för detta arbete själva och
genomgår  programmets  olika  steg  som  separata  destinationer  eller  så  ansvarar
Concordia  för  arbetet  (med  hjälp  av  kommunerna  där  det  behövs),  under  Visit
Jakobstadregion-namnet.
 
Förslag:

Samarbetsnämnden beslutar 
- att  Jakobstadsregionens  utvecklingsbolag  Concordia  företräder  Jakobstads-

regionens  kommuner  under  Visit  Jakobstadregion-namnet  i  det  nationella
progammet Sustainable Travel Finland 
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- att Jakobstadsregionen är en destination i det nationella programmet Sustainable
Travel Finland och att arbetet görs i samarbete med kommunerna.

- Att  Jakobstadsregionens  utvecklingsbolag  Concordia  företräder  Jakobstads-
regionens kommuner i programmet Sustainable Travel Finland efter projekttidens
slut

 
Beslut:
Samarbetsnämnden  godkände  förslaget  och  antecknade  presentationen  och
diskussionen för kännedom.
____________
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Klimatstrategin i Jakobstadsregionen: Klimatsmarta tillsammans - Ilmastotietoisia 
yhdessä

Arbetet  med  klimatstrategin  i  Jakobstadsregionen  framskrider  inom  projektet
”Klimatsmarta  tillsammans  –  Ilmastotietoisia  yhdessä”  som  pågår  under  tiden
1.5.2020-30.11.2021.  Under  vintern  och  våren  2021  har  olika  temagrupper  i
klimatstrategiarbetet utarbetat förslag på målsättningar och åtgärder för att minska
regionens  klimatavtryck.  Utifrån  detta  arbete  har  ett  utkast  till  klimatstrategi  i
Jakobstadsregionen sammanställts. Utkastet har färdigställts på basen av arbete utfört
i temagrupper kring energi, trafik, planläggning, byggande, avfallshantering, kosthåll,
bildning,  fortbildning,  biologisk  mångfald,  klimatanpassning,  skogsbruk,  jordbruk,
offentlig  upphandling  och  cirkulär  ekonomi.  Totalt  har  över  50  personer  från
kommuner och intresseorganisationer varit involverade i arbetet. Målsättningen är att
strategin ska godkännas i kommunernas fullmäktige hösten 2021.

Under  perioden  17.5-24.6.2021  kan  utlåtanden  gällande  utkastet  till
Jakobstadsregionens klimatstrategi från kommunerna skickas in. Under perioden  1.6-
24.6.2021 kan organisationer och kommuninvånare lämna in åsikter gällande utkastet
via  en  enkät.  Den  preliminära  tidtabellen  därefter  är  följande:  

Juli: Inkomna anmärkningar sammanställs
Augusti:  Anmärkningar  behandlas  i  temagrupperna  och  arbetsgruppen  
Augusti/september: Slutliga  förslaget  till  klimatstrategin  utarbetas  
September/oktober: Godkännande i kommun- och stadsstyrelser, samt kommun- och
stadsfullmäktige 

Bilaga: 
Utkast till Jakobstadsregionens klimatstrategi 

Projektkoordinator  Malin  Lindholm  presenterar  utkastet  till  klimatstrategi  i
Jakobstadsregionen.

Förslag: 
Samarbetsnämnden  tar  del  av  informationen  om  utkastet  till  Jakobstadsregionens
klimatstrategi inför utlåtanderunda. 

Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade presentationen och diskussionen för kännedom.
____________
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Miljöhälsovårdens framtida organisation 2022

Samarbetsnämnden 12.10.2020 § 29:

Annika Portin presenterar utredningen om miljöhälsovården i framtiden.

Bilagor:
Utredning
Presentation Power Point

Förslag:
Samarbetsnämnden  godkänner  arbetsgruppens  förslag  till  framtida  organisering  av
miljöhälsovården  och  ger  kommun-/stadsdirektörsgruppen  i  uppdrag  att  bereda
ärendet vidare och utarbeta avtalsförslag.

Beslut:
Samarbetsnämnden godkände förslaget. Kronoby meddelar om de vill vara med.
_________

Samarbetsnämnden 22.3.2021 § 19:

Kommun-  och  stadsdirektörerna  har  tillsammans  med  chefen  för  miljöhälsovården
sammanställt begärda tilläggsutredningar i ärendet. Tre av regionens kommuner har
visat intresse att fungera som ansvarig kommun för miljöhälsovården. Nykarleby stad
har föreslagit Kovjoki skola som ett alternativ för placering och staden Jakobstad och
Pedersöre kommun har utarbetat egna alternativ för placering och byggande av en
gemensam  enhet.  Respektive  kommun  presenterar  det  egna  förslaget  för
samarbetsnämnden. 

Bilagor:
Tilläggsutredning om veterinärvården
Utkast till avtal om miljöhälsovården 

Förslag:
Samarbetsnämnden godkänner tilläggsutredningen om veterinärvården och utkastet
till avtal om miljöhälsovården samt ger samarbetsnämndens ordförande i uppdrag att
kalla berörda parter till en förhandling om vem som ska utses till ansvarig kommun för
miljöhälsovården.  

Chefen  för  miljöhälsovården  Annika  Porthin  presenterade  tilläggsutredningen  om
veterinärvården,  varefter  Jakobstads,  Pedersöres  och  Nykarlebys  kommundirektörer
presenterade alternativ för placering.

Beslut:
Samarbetsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
Kronoby deltar i det fortsatta beredningsarbetet, trots att kommunen hör till Mellersta
Österbottens miljöhälsovård.  

§ 26
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Samarbetsnämnden 17.5.2021:

Bilaga:
Förslag till samarbetsavtal
Kostnadsfördelning

I förhandlingarna 12.5 överenskoms att Pedersöre kommun blir ansvarig kommun och
att kostnaderna  fördelas  mellan  medlemskommunerna  i  enlighet  med förslaget  till
samarbetsavtal.

Förslag:
Antecknas för kännedom. 

Annika Porthin presenterade förslaget till fördelning av kostnader närmare.

Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade diskussionen för kännedom och beslöt föra ärendet
till kommun-/stadsstyrelsen i respektive medlemskommuner för avstämning. Ärendet
tas därefter åter upp till behandling i nämnden.
____________
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Tillsättande av arbetsgrupp för Navigatorn

Samarbetsnämnden 25.1.2021 § 8:
Marina Spets från TE byrån presenterar rapporten om Navigatorn.

Deltagarna  i  Navigatorns  Tessu-handledning  önskar  ett  ställningstagande  från
kommunerna vad gäller utvecklingen av en Navigator. Är Navigatorn en modell som
kommunerna understöder och vill vara med och utveckla? Om vi ska ha en Navigator i
regionen  är  gruppens  förslag  att  en  arbetsgrupp  med  befogenhet  att  utveckla
verksamheten  tillsätts.  Ett  utrymme  är  naturligtvis  viktigt  sedan  om  vi  ska  ha  en
Navigator men först behövs ramarna som en grund för verksamheten. 

Bilagor:
Rapporten

Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden tar del av informationen.

Beslut:
Samarbetsnämnden  antecknade  informationen  för  kännedom  och  frågan  om
tillsättande av en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet behandlas vid nästa möte.
________

Samarbetsnämnden 17.5.2021:

Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden tillsätter en arbetsgrupp för att utveckla en Navigator bestående
av följande medlemmar:
Marina Spets, Navigator koordinator, TE-byrån
Pia Fraktman, integrations- och sysselsättningskoordinator
Marie-Louise Backlund, ungdomssekreterare
Arbetsgruppen kompletteras på mötet.

Beslut:
Samarbetsnämnden  beslöt  tillsätta  en  styrgrupp  för  att  utveckla  en  Navigator
bestående av följande medlemmar:
Marina Spets, Navigator koordinator, TE-byrån
Pia Fraktman, integrations- och sysselsättningskoordinator
Marie-Louise Rönnqvist, ungdomssekreterare
Ann-May Pitkäkangas, rektor för utbildningstjänster, Optima
Tiina Höylä-Männistö, ungdomssekreterare
Liinu Andersson, socialhandledare
Den  uppsökande  ungdomsverksamheten  befullmäktigas  att  själva  utse  sin
representant i styrgruppen.
____________
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Anhållan om finansiering för projektet Sustainable Branding Days - Stronger Together

Concordia anhåller om medfinansiering för förverkligandet av konferensen Sustainable 
Branding Days – Stronger Together 11–12.5.2021 ur samarbetsnämndens projektkorg 
som Concordia förvaltar.

Bilaga:
Anhållan

Beslut:
Samarbetsnämnden  beslöt  bevilja  5 000  €  ur  samarbetsnämndens  projektkorg  för
konferensen Sustainable Branding Days.
_______________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR

BESVÄRSFÖRBUD
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: 21–26

OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol
Gäller paragraferna: 27–28

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)
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