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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 Maria Palm och Mats Brandt. Protokollet justeras 
elektroniskt.
____________
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Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns med ev. kompletteringar.

Beslut:
Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.
____________
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LARSMO KOMMUN
Organ Sammanträdesdatum Sida

Rapport om gemensamt grundvattenverk

Nejdens vattenverk samarbetar i dagsläget på många punkter; bland annat genom att
Jakobstads  Vattens  avloppsreningsverk  sköter  om  rening  av  flera  kommuners
avloppsvatten,  visst  material  upphandlas  gemensamt,  samt  att  vattenledningar  är
ihopkopplade över kommungränser så att vatten kan levereras vid en krissituation. Nu
finns intresse hos vattenverken att utöka samarbetet genom att starta ett gemensamt
bolag för att bygga ett nytt grundvattenverk. Saken har diskuterats bland vattenverken
redan en tid och viljan verkar finnas att föra ärendet vidare. 

I  bakgrunden till  ett gemensamt grundvattenverk  finns ett behov av  att säkerställa
vattenförsörjningen även vid en krissituation. I dagsläget finns en viss extra kapacitet i
nejden för att täcka det behov som kan tänkas uppstå vid en krissituation och en stor
del  av  den  kapaciteten  representeras  av  Åminne  vattenverk  i  Jakobstad.  Åminne
byggdes på 50-talet och börjar vara i behov av sanering. En sanering av vattenverket är
mer komplicerad ifall vattenverket bör vara i drift under hela saneringsprocessen. Den
extra kapacitet som finns kvar i nejden ifall Åminne är ur bruk är inte tillräcklig för att
täcka  staden  Jakobstads  behov.  Således  behöver  Jakobstad  en  till  källa  för  vatten
medan  de  övriga  kommunerna  främst  skulle  öka  sin  driftssäkerhet  genom  att  ha
tillgång till ännu en reserv vid en krissituation. 

Grundvattenområdet som är tänkt att tas i bruk finns i både Jakobstad och Pedersöre
vilket  gör  att  det  kan  tänkas  naturligt  att  även  projektets  utföring  överskrider
kommungränserna.  Den  rådande  tanken  är  att  ett  bolag  skulle  bildas  som  skulle
finansiera projektet  med lånta pengar och fungera som partivattenbolag som säljer
vatten till  de övriga vattenverken till  självkostnadspris.  Således skulle  de som köper
vatten även betala av lånet i samma förhållande och projektet skulle inte orsaka några
större kostnader åt vare sig kommun eller vattenverk i dagsläget. 

Fastän det är ett grundvattenverk som är huvudprojektet för det nya bolaget så finns
det även flera andra fördelar för vattenverken att ha en enhet som är gemensamt ägd.
Det finns flertalet skalfördelar som går att utnyttja genom den gemensamma enheten,
exempelvis ett gemensamt lager för specialdelar eller en gemensam faktureringsenhet.
Det har även diskuterats att flytta avloppsreningsverket Alheda till det gemensamma
bolaget, vilket skulle öka de övriga kommunernas insikt och bestämmandemöjlighet i
verket.  På sikt  har  även föreslagits  att nejdens vattenproduktion och avloppsrening
kunde koncentreras under det gemensamma bolaget och på så vis skulle man kunna
göra inbesparingar bland annat genom att driftspersonal, dejour och beredskap kunde
optimeras.

Andreas Svarvar, VD på Jakobstads Vatten, presenterar ärendet på mötet.

Förslag:
Samarbetsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade informationen 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.  
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Samarbetsnämnden 17.5.2021 § 26:

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.
____________

Samarbetsnämnden 21.6.2021:

Ytterligare förhandlingar har förts 17.6.2021.  

Bilaga:
Förslag till samarbetsavtal
Kostnadsfördelning

Förslag:
Samarbetsnämnden godkänner för sin del förslaget till samarbetsavtal och för ärendet
vidare till medlemskommunerna för behandling.

Beslut:
Samarbetsnämnden godkände förslaget.
____________
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SAMARBETSAVTAL 

 
 
 1 AVTALSPARTER 
 
 Pedersöre kommun 

Staden Jakobstad 
 Nykarleby stad 
 Larsmo kommun 
  
1 AVSIKTEN MED AVTALET 
 

Avtalsparterna, nedan avtalskommunerna, besluter enligt detta avtal att 
bilda ett samarbetsområde med ett gemensamt organ i enlighet med KomL 
§ 51 för att inom avtalskommunerna sköta miljöhälsovård och veterinär-
vård. 
 
I och med detta avtal förbinder sig avtalskommunerna att tillsammans ut-
veckla och effektivera verksamheten inom de i avtalet specificerade områ-
dena.  

 
2 ANSVARIG KOMMUN 
 

Avtalskommunerna har i detta avtal kommit överens om att Pedersöre 
kommun är ansvarig kommun och fungerar som förvaltningsenhet för den 
gemensamma miljöhälsovårdsnämnden enligt vad som överenskommits i 
detta avtal. Nämnden kan vid behov besluta att enskilda tjänster köps av 
externa tjänsteproducenter.  

 
3 GRUNDEN FÖR VERKSAMHETEN 
 

Varje avtalskommun överför med stöd av KomL § 49 sin beslutanderätt till 
miljöhälsovårdsnämnden i frågor som berör miljöhälsovård och veterinär-
vård så att serviceproduktionen utgör en helhet och leds på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt.  
 
Ansvaret för i avtalet avsedda verksamheten övergår till ansvarig kommun 
fr.o.m. 1.1.2022.  
 
Om lagstiftning eller myndighetsdirektiv ändras eller nya uppgifter tillkom-
mer som kan hänföras till ovanstående förvaltningsområden är det miljö-
hälsovårdsnämnden som sköter dessa uppgifter och följer de nya bestäm-
melserna, om inte avtalskommunerna avtalar om annat.  
 
Förvaltningen koncentreras till en gemensam verksamhetspunkt inom den 
ansvariga kommunens område.  
 
Miljöhälsovårdsnämnden kan verka som beställare av tjänster och material. 
Verksamheten fungerar på svenska och finska.   
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5 PERSONAL  

 
Personalen överförs till ansvarskommunen enligt bilaga 1. 
 
Om samarbetsområdet upplöses och miljöhälsovårdsnämnden upphör med 
sin verksamhet, överförs personalen i första hand till de nya aktörer som 
övertar verksamheten.  
 
 

6 MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDENS FÖRVALTNING OCH EKONOMI  
 
6.1. FÖRVALTNING   

 
Miljöhälsovårdsnämnden utgör en del av nämndorganisationen i ansvariga 
kommunen och för den tillämpas förvaltningsstadga, övriga stadgor och 
instruktioner, personalpolitik och revision enligt samma principer som för 
övriga nämnder, dessa kommer dock i andra hand om de strider mot detta 
avtal.  
 
Miljöhälsovårdsnämndens sammansättning är följande:  

 
Invånarantal i    Avtalskommunens  
respektive     antal ledamöter i 
avtalskommun    miljöhälsovårdsnämnden 
 

-        10 000    1  Larsmo, Nykarleby 
10 001-18 000    2  Pedersöre 
18 001 -     3  Jakobstad 
 
Miljöhälsovårdsnämndens storlek och sammansättning bestäms för en 
kommunfullmäktigeperiod åt gången enligt tabellen ovan. Basen är invå-
narantalet i avtalskommunerna vid årsskiftet som föregår ett kommunalval. 
Avtalskommunerna utser ordinarie medlemmar och personliga ersättare för 
varje ledamot i miljöhälsovårdsnämnden.  
 
Ordförandeskapet och viceordförandeskapet miljöhälsovårdsnämnden cir-
kulerar mellan avtalskommunerna, dock så att ansvarskommunen alltid in-
nehar antingen ordförandeskapet eller viceordförandeskapet.  
 
Pedersöre kommun innehar ordförandeskapet 2022 – 2023.  
 
Ordförandeskapet roterar enligt följande schema: 
 
År  Ordförande  Viceordförande 
2022-2023 Pedersöre  Nykarleby 
2024-2025 Nykarleby  Pedersöre 
2026-2028 Jakobstad  Pedersöre 
2029-2030 Larsmo   Pedersöre 
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Pedersöre kommun utarbetar en instruktion för nämnden i enlighet med 
detta avtal. Instruktionen godkänns av värdkommunens fullmäktige. För-
slaget till instruktion ska före godkännande tillställs avtalskommunernas 
styrelser för utlåtande  

 
Personalen inom samarbetsområdet väljs av miljöhälsovårdsnämnden, som 
har rätt att delegera beslutanderätten i enlighet med sin instruktion. Chefen 
för miljöhälsovård väljs av ansvariga kommunens styrelse.  

 
Avtalskommunernas revisorer har på respektive avtalskommuns bekostnad 
rätt att granska miljöhälsovårdsnämndens verksamhet och ekonomi på 
samma grunder som värdkommunens revisor.  
 
Miljöhälsovårdsnämndens protokoll läggs fram till påseende i alla avtals-
kommuner i enlighet med kommunallagen. 

 
Ansvarig kommunens styrelse utnyttjar inte den rätt som den har, i egen-
skap av högre organ, att till behandling i kommunstyrelsen överta ärenden 
som den gemensamma nämnden fattat beslut i. Undantaget är de fall där 
övervakningen av beslutens laglighet kräver det. Också en avtalskommun 
kan göra framställning om användande av övertagningsrätten till värdkom-
munens styrelse.  
 
Ansvaret för befintliga avtal inom miljöhälsovård och veterinärvård övergår 
till ansvarskommunen fr.o.m. 1.1.2022.  

 
6.2. EKONOMI  

 
Miljöhälsovårdsnämndens ekonomi behandlas separat inom ansvariga 
kommunen och överenskomna kostnader som ansvariga kommunen faktu-
rerar miljöhälsovårdsnämnden redovisas genomskinligt och öppet.  

 
Miljöhälsovårdsnämnden besluter om hur nämndens budget och bokföring 
uppdelas i uppgiftsenheter/kostnadsställen. Vid beredningen av budgeten 
och ekonomiplanen skall avtalskommunerna ges tillfälle att ge utlåtande 
om dem. Förhandlingar med avtalskommunerna förs i juni. Den preliminära 
budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall tillställas avtals-
kommunerna före 30 september.  
 
Kostnaderna fördelas enligt följande 
 
Hälsoinspektionen  Kostnader för administration (chef för miljöhälsovår-

den + sekreterare) fördelas enligt invånarantal, av 
resterande kostnader fördelas 40 % av kostnaderna 
enligt invånarantal och resten enligt totala antalet 
prestationer 

 
Veterinärvården  Kostnader för administration (chef för miljöhälsovår-

den + sekreterare) fördelas enligt invånarantal, av 
resterande kostnader fördelas 40 % av kostnaderna 
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enligt invånarantal och resten enligt totala antalet 
prestationer 

 
Prestationerna följs upp årligen och efter två (2) år utvärderas kostnads-
fördelningen.  
 

8 AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPSÄGNING AV AVTALET 
 
Detta avtal träder i kraft efter samstämmiga beslut i respektive fullmäktige 
vid undertecknandet och gäller tills vidare.  
 
Detta avtal gäller i första hand om bestämmelser i det avviker från bestäm-
melser i ansvarskommunens förvaltningsstadga och övriga stadgor, in-
struktioner och bestämmelser.  
 
En avtalskommun som vill säga upp avtalet skall meddela detta till de öv-
riga avtalskommunerna före utgången av det kalenderår som föregår det 
år när utträdet sker.  

 
Antalet avtalskommuner kan utökas genom samstämmiga beslut i alla av-
talskommuner.  
 

9 ÄNDRING AV AVTALET 
 
Ansvariga kommunen eller avtalskommun kan yrka på ändring i avtalet. Ett 
sådant yrkande skall leda till omedelbar förhandling. Ändringar av avtalet 
görs genom samstämmiga beslut i kommunerna.  

 
10 SKADESTÅNDSANSVAR 
 

Kostnader för skadeståndsansvar gällande tjänster som omfattas av detta 
avtal bokförs som gemensamma kostnader och fördelas mellan avtalskom-
munerna i förhållande till deras invånarantal.  
 

11 AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGETER  
 

Tvister föranledda av detta avtal löses i första hand genom förhandlingar 
mellan kommunerna.  
 
Om kommunerna inte når samförstånd, ska ärendet avgöras som ett för-
valtningstvistemål hos ansvarskommunens förvaltningsdomstol. 
 

 
Xxx den xx.xx.xxxx 
 
 
Kommunstyrelsen i Pedersöre   Stadsstyrelsen i Nykarleby 
    
 
 
Stadsstyrelsen i Jakobstad    Kommunstyrelsen i Larsmo  

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 21.06.2021 § 33 

 10



 1(4) 

YHTEISTYÖSOPIMUS  

1 SOPIMUSOSAPUOLET 

 Pedersören kunta 

Pietarsaaren kaupunki 

 Uudenkaarlepyyn kaupunki  

 Luodon kunta 

2 SOPIMUKSEN TARKOITUS 

Sopimusosapuolet (jäljempänä ”sopimuskunnat”) päättävät tämän sopi-
muksen mukaisesti muodostaa yhteistyöalueen, jolla on kuntalain 51 § tar-
koittama yhteinen elin ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollon järjes-
tämiseksi sopimuskunnissa. 

Tällä sopimuksella sopimuskunnat sitoutuvat yhdessä kehittämään ja te-
hostamaan toimintaa sopimuksessa määritetyillä alueilla.  

3 VASTUUKUNTA 

Sopimuskunnat sopivat tällä sopimuksella, että Pedersören kunta on vas-
tuukunta ja toimii yhteisen ympäristöterveyslautakunnan hallintoyksikkönä 
tässä sopimuksessa sovitusti. Lautakunta voi tarvittaessa päättää, että yk-
sittäisiä palveluita ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.  

4 TOIMINNAN PERUSTEET 

Kukin sopimuskunta siirtää kuntalain 49 § nojalla päätöksentekovaltansa 
ympäristöterveyslautakunnalle ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuolto-
asioissa siten, että palvelutuotanto muodostaa kokonaisuuden ja sitä joh-
detaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.  

Vastuu sopimuksessa tarkoitetusta toiminnasta siirtyy vastuukunnalle 
1.1.2022.  

Lainsäädännön tai viranomaisten ohjeiden muuttuessa tai edellä mainittui-
hin hallinnon alueisiin liittyviä uusia tehtäviä lisättäessä ympäristöterveys-
lautakunta hoitaa nämä tehtävät ja noudattaa uusia säännöksiä, elleivät so-
pimuskunnat toisin sovi.  

Hallinto keskitetään yhteiseen toimintapisteeseen vastuukunnan alueella.  

Ympäristöterveyslautakunta voi toimia palveluiden ja materiaalien tilaajana. 

Toimintaa harjoitetaan ruotsiksi ja suomeksi.   

5 HENKILÖSTÖ  

Henkilöstö siirretään vastuukunnalle liitteen 1 mukaisesti. 
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Jos yhteistyöalue puretaan ja ympäristöterveyslautakunta lopettaa toimin-
tansa, henkilöstö siirtyy ensisijaisesti uusille, toiminnan vastaanottaville toi-
mijoille.  

6 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN HALLINTO JA RAHOITUS  

6.1. HALLINTO   

Ympäristöterveyslautakunta on osa vastuukunnan lautakuntaorganisaa-
tiota, ja sitä koskevat hallinto-ohjesääntö, muut säännökset ja ohjeet sekä 
henkilöstöpolitiikkaa ja tilintarkastusta koskevat käytännöt samojen peri-
aatteiden mukaisesti kuin muissakin lautakunnissa. Nämä ovat kuitenkin 
toissijaisia, mikäli ne ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.  

Ympäristöterveyslautakunnan kokoonpano on seuraava:  

Kunkin sopimuskunnan väestö Sopimuskunnan jäsenten luku-
määrä ympäristöterveyslautakun-
nassa 

 –10 000 1 Luoto, Uusikaarlepyy 

10 001 –18 000 2 Pedersöre 

18 001 – 3 Pietarsaari 

Ympäristöterveyslautakunnan koko ja kokoonpano määräytyvät yhdelle 
kunnanvaltuustokaudelle kerrallaan edellä olevan taulukon mukaisesti. Pe-
rustana on sopimuskuntien kuntavaaleja edeltävän vuodenvaihteen asu-
kasmäärä. Sopimuskunnat nimeävät jokaista ympäristöterveyslautakunnan 
edustajaa kohden varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.  

Ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus 
kiertävät sopimuskuntien välillä siten, että vastuukunta on aina joko pu-
heenjohtajana tai varapuheenjohtajana.  

Pedersören kunta on puheenjohtaja vuosina 2022–2023.  

Puheenjohtajuus kiertää seuraavasti: 

Vuosi Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 

2022–2023 Pedersöre Uusikaarlepyy 

2024–2025 Uusikaarlepyy Pedersöre 

2026–2028 Pietarsaari Pedersöre 

2029–2030 Luoto  Pedersöre 

Pedersören kunta laatii ohjeet lautakunnalle tämän sopimuksen mukaisesti. 
Ohjeet hyväksyy isäntäkaupungin kunnanvaltuusto. Ohje-ehdotukset on 
ennen hyväksymistä toimitettava sopimuskunnan hallituksille lausuntoja 
varten.  

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 21.06.2021 § 33 
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 3(4) 

Yhteistyöalueen henkilöstön valitsee ympäristöterveyslautakunta, jolla on 
oikeus siirtää päätöksentekovalta ohjeidensa mukaisesti. Ympäristöter-
veyshuollon johtajan valitsee vastuukunnan kunnanhallitus.  

Sopimuskuntien tilintarkastajilla on oikeus tutkia jokaisen sopimuskunnan 
kustannuksella ympäristöterveyslautakunnan toimintaa ja taloutta samoin 
perustein kuin isäntäkunnan tilintarkastajalla on.  

Ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja toimitetaan tarkastettavaksi kai-
kissa sopimuskunnissa kuntalain mukaisesti. 

Vastuukunnan hallitus ei käytä oikeuttaan ottaa ylemmän toimielimen omi-
naisuudessa kunnanhallituksen käsiteltäväksi yhteislautakunnan päättämää 
asiaa. Poikkeuksena tähän ovat tapaukset, joissa päätöksen lainmukaisuu-
den valvonta toisin vaatii. Myös sopimuskunta voi esittää otto-oikeuden 
käyttöä isäntäkunnan hallitukselle.  

Vastuu voimassa olevista ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollon so-
pimuksista siirtyy vastuukunnalle 1.1.2022.  

6.2. TALOUS  

Ympäristöterveyslautakunnan talous hoidetaan erillisenä vastuukunnassa, 
ja sovitut kustannukset, jotka vastuukunta laskuttaa ympäristöterveyslau-
takunnalta, raportoidaan läpinäkyvästi ja avoimesti.  

Ympäristöterveyslautakunta päättää, kuinka hallituksen budjetti ja kirjan-
pito jyvitetään tehtäväyksiköihin/kustannuspaikkoihin. Talousarviota 
ja -suunnitelmaa valmisteltaessa sopimuskunnille on varattava mahdolli-
suus antaa näitä koskeva lausunto. Neuvottelut sopimuskuntien kanssa 
käydään kesäkuussa. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio 
ja -suunnitelma on toimitettava sopimuskunnille ennen 30. syyskuuta.  

Kustannukset jaetaan seuraavasti 

Terveystarkastus Hallintokustannukset (ympäristöterveyshuollon pääl-
likkö + sihteeri) jaetaan väestön mukaan, muista kus-
tannuksista 40 % jaetaan väestön ja loput suorittei-
den kokonaismäärän mukaan 

Eläinlääkintähuolto Hallintokustannukset (ympäristöterveyshuollon pääl-
likkö + sihteeri) jaetaan väestön mukaan, muista kus-
tannuksista 40 % jaetaan väestön ja loput suorittei-
den kokonaismäärän mukaan 

Suoritteita seurataan vuosittain ja kustannusten jakautumista arvioidaan 
kahden (2) vuoden jälkeen. 

7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoitettaessa kaikkien valtuustojen teh-
tyä sitä koskevan yksimielisen päätöksen ja on voimassa toistaiseksi.  

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 21.06.2021 § 33 
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Tätä sopimusta sovelletaan ensisijaisesti, jos sen määräykset poikkeavat 
vastuukunnan hallinto-ohjesäännön ja muiden sääntöjen, ohjeiden ja pää-
tösten määräyksistä.  

Sopimuskunnan, joka haluaa irtisanoa sopimuksen, on ilmoitettava asiasta 
muille sopimuskunnille ennen irtaantumista edeltävän kalenterivuoden lop-
pua.  

Sopimuskuntien määrää voidaan lisätä kaikkien sopimuskuntien yksimieli-
sillä päätöksillä.  

8 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

Vastuukunta tai sopimuskunta voi vaatia muutosta sopimukseen. Tällainen 
vaatimus johtaa välittömään käsittelyyn. Sopimuksen muutokset tehdään 
kuntien yksimielisillä päätöksillä.  

9 VAHINGONKORVAUSVASTUU 

Tämän sopimuksen kattamien palvelujen vahingonkorvausvastuun kustan-
nukset kirjataan yhteisiksi kustannuksiksi ja jaetaan sopimuskuntien kesken 
niiden väestön suhteessa.  

10 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN  

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti kun-
tien välisin neuvotteluin.  

Jos kunnat eivät pääse yksimielisyyteen, asia ratkaistaan hallinnollisena rii-
tana vastuukunnan hallinto-oikeudessa. 

XXX xx.xx.xxxx 

Pedersören kunnanhallitus Uudenkaarlepyyn kaupunginhallitus 

Pietarsaaren kaupunginhallitus Luodon kunnanhallitus 
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Fördelning av 
kostnader 18.6.2021

Annika Porthin
Chef för 
miljöhälsovården
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Totala kostnadernas fördelning
____________________________________________________________________________________________
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Förvaltningskostnader fördelning
- Ur budget 2021 förvaltningens kostnadsandel både löner och andra kostnader
- Fördelas 100 % enligt invånarantal
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Hälsoinspektionens totala antal registrerade 
prestationer år 2020

Totala antalet prestationer

 
Larsmo Pedersöre Jakobstad Nykarleby

Livsmedel
22 109 235 85

Hälsoskydd
110 235 308 290

Tobak
2 6 6 8

 
134 350 549 383

OBS! Endel kontakter är registrerade på Jakobstad, eftersom vi inte tidigare har haft ett behov av särskilja
dem per kommun 
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Fördelning av kostnader hälsoinspektion – 
budget 2021
• I budget 2021 ingår 85% lönekostnader för chef och sekreterare samt 

deras övriga kostnader

Fördelning kostnader hälsoinspektion Budget 2021 

Larsmo 53 000  

Pedersöre 116 000  

Jakobstad 216 237  

Nykarleby 78 000  
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Fördelning av kostnader hälsoinspektionen – olika alternativ
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I kostnaderna ingår hälsoinspektörer, provtagare och hygienikerveterinär. Budget 2021 och prestationer 2020
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Veterinärvårdens totala antal registrerade 
prestationer år 2020

 
Totala antalet besök / 
kommun

Jakobstad 1222

Pedersöre 1796

Nykarleby 1133

Larsmo 280
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Fördelning av kostnader – veterinärvård 2021

• I budget 2021 ingår hygienikerveterinärens samt 15 % av chefens och 
sekreterarens lön

Fördelning kostnader veterinärvård Budget 2021 

Larsmo 36 000  

Pedersöre 127 000  

Jakobstad 199 302  

Nykarleby 92 000  
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Fördelning av kostnader veterinärvård
• Hygienikerveterinärens, chefens och sekreterarens löner borträknade. 
• Budget 2021 och prestationer 2020

L a r s m o P e d e r s ö r e J a k o b s t a d N y k a r l e b y

31
67

5

11
71

49 13
27

83

75
74

2

29
85

9

12
27

02

12
59

47

78
87

8

27
13

4

13
10

32

11
56

92

83
58

1

22
59

3

14
49

15

98
60

1

91
41

9

Kostnadsfördelning - veterinärvård

50% invånarantal -50% prestation 40% invånarantal -60% prestation
25% invånarantal  - 75% prestation 100% prestation

Eu
ro

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 21.06.2021 § 33 

 23



Kommentarer

• Man behöver komma ihåg att veterinärmottaningen i Jakobstad hade 
lägre bemanning år 2020 under tiden april – december.

• Under corona våren 2020 sköttes endast akuta smådjursfall.
• Ovan nämnda har påverkat veterinärvårdens siffror och speciellt 

antalet besök i Jakobstad.
• Hälsoinspektionens tillsynsplan förverkligades endast till 55 % och 

antalet planerade inspektioner var lägre både pga corona situationen 
och lite personal. 
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Nya livsmedelslagen - årsavgif

• Inkomsterna från tillsynen är budgeterade till 81600 € för år 2021
• En uppskattning vad årsavgiften inom livsmedelstillsynen medför, räknat på antal 

verksamheter i tillsynsplanen inför år 2021: ca 55 000 €
(finns tolkningar i lagen som ännu är oklara för oss så det är endast en uppskattning)

• En ändring om hälsoskyddslagens avgifter är som bäst på utlåtanderunda. 
Förslaget innehåller införandet av en årsavgift på 150 €, men förslaget innehåller 
många som är undantagna från årsavgiften. En uppskattning är att det eventuellt 
kunde ge en inkomst på ca 30 000 €

• Inkomsterna kan alltså eventuellt fördubblas fr.o.m. 1.1.2022
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Tack för visat intresse!
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LARSMO KOMMUN
Organ Sammanträdesdatum Sida

Ärenden för kännedom

a) Samarbetsnämnden beslöt 17.5.2021 § 27 tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla
Navigatorverksamheten. Arbetsgruppen har 7.6.2021 kompletterats med medlem
från  uppsökande  ungdomsverksamheten  och  består  därmed  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
 Ida Westerlund, uppsökande ungdomsarbetare, Musikcafé After Eight.

b) Kronoby kommun övertar ordförandeskapet för samarbetsnämnden och 
sammankallar till höstens första möte.

Förslag:
Samarbetsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Beslut:
Samarbetsnämnden godkände förslaget.
____________

§ 34

21.06.2021Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

PROTOKOLL

___________________________________________________________________________________

Protokolljusterarnas signatur Utdragets riktighet bestyrks:
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LARSMO KOMMUN
Organ Sammanträdesdatum Sida

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: 29–34

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)
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