
KRONOBY KOMMUN

Sammanträdestid Torsdagen den 14 februari 2022 kl. 13.00 – 14.50

Sammanträdesplats Kommungården i Kronoby 

Beslutande:                                               Ersättare            

 Malin Brännkärr kom.dir., Kronoby

 Marika Hagnäs kfm-ordf., Kronoby

 Bengt-Johan Skullbacka kst-ordf., Kronoby

 Anne Ekstrand stads.dir., Jakobstad via Zoom

 Annica Haldin sfm-ordf., Jakobstad via Zoom

 Owe Sjölund sst.ordf., Jakobstad via Zoom

 Kari Koskela sfm-II vice ordf., Jakobstad

 Gun Kapténs kom.dir, Larsmo 
 Peter Östman fmg.ordf., Larsmo 
 Robin Sundelin kst.ordf., Larsmo 
 Gunilla Lillbacka tf. stadsdir. Nyk. via Zoom – kl. 14.28 u. § 5

 Steven Frostdahl sfg.ordf.,Nykarleby 

 Siw Frostdahl-Blomqvist sst.ordf., Nyk.by via Zoom

 Stefan Svenfors kom.dir.,Pedersöre -§ 8, – kl.14.46

 Niclas Sjöskog kfm.ordf., Pedersöre

 Johanna Holmäng kst.ordf., Pedersöre - § 8, – kl.14.46

Övriga närvarande:

  Jarl Sundqvist, Concordia

  Inger Bjon, förv.chef, protokollförare 

  Mathias Lindström, Kvarkenrådet § 1-4, –kl.13.57

  Fredrik Furu, Kvarkenrådet § 1-4, –kl.13.57 

Paragrafer: 1-8 §.

Underskrifter: Ordförande:

Malin Brännkärr

Protokollförare:

Inger Bjon

Protokolljustering Elektronisk justering den 16 februari 2022

Annica Haldin
protokolljusterare

Owe Sjölund
protokolljusterare

Protokollet framlagts
till påseende,
plats och tid:
Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Det justerade protokollet publiceras på www.kronoby.fi samt www.concordia.fi

Inger Bjon, förvaltningschef

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
14.02.2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr
1/2022

http://www.kronoby.fi/


1 §. Laglighet och beslutförhet .............................................................................................  1

2 §. Val av protokolljusterare ................................................................................................  2

3 §. Godkännande av föredragningslistan ............................................................................  3

4 §. Kvarkenrådet .................................................................................................................. 4

5 §. Sysselsättningsreformen 2024 ....................................................................................... 5

6 §. Köptjänster för arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte ...............................................  7

7 §. Österbottens jämställdhetsgrupp ...................................................................................  8

8 §. Delgivningsärenden .......................................................................................................  9

Organ
KRONOBY KOMMUN
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14.02.2022 kl. 13:00
Kommungården och via Zoom



KRONOBY KOMMUN

Laglighet och beslutförhet

Konstateras att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och 
Kommunala samarbetsnämnden i Pedersöre beslutför.
______________
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Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
14.02.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Val av protokolljusterare

Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt besluter om justering. Protokollet 
justeras via e-post den 16 februari 2022 och undertecknas vid följande möte. 
 

Beslut:

Samarbetsnämnden utsåg Annica Haldin och Owe Sjölund till protokolljusterare. 
Protokollet justeras via e-post den 16 februari 2022 och undertecknas vid följande 
möte. 
______________
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Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
14.02.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes enhälligt i föreliggande form.
______________
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Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
14.02.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/62/04.04.02.03/2022

Kvarkenrådet

Direktör Mathias Lindström och eventmanager Fredrik Furu närvarar vid sammanträdet och
presenterar Kvarkenrådets verksamhet och berättar om medlemskap i Kvarkenrådet.

Kommundirektörens förslag:

Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och antecknar det för kännedom.

Direktör  Mathias  Lindström  från  Kvarkenrådet  närvarade  vid  sammanträdet  och
presenterade  Kvarkenrådets  verksamhet  och möjligheter  till  medlemskap  i  Kvarkenrådet.
Eventmanager Fredrik Furu berättade om eventet som kommer att hållas den 18.6.2022 vid
Elisastadion i Vasa bl.a. för att fira att Kvarkensamarbetet fyller 50 år.

Beslut:

Samarbetsnämnden diskuterade ärendet och antecknade det för kännedom. 

Jarl  Sundqvist  från Concordia  gavs  i  uppdrag att  begära  en uppdaterad offert  för
Pedersöreregionen gällande Kvarkenfesteventet. 
______________
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/65/14.04.00/2022

Sysselsättningsreformen 2024

Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn våren 2021 att gå vidare med beredningen av
en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Tjänsterna överförs under
2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb
sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och
mångsidighet. I reformen beaktas lika tillgång till tjänsterna. Tanken är att kommunerna ännu
under våren ska ge utlåtanden över utkastet till reform och att regeringens proposition ska
överlämnas till riksdagen under hösten 2022. 

Samma anordnare ansvarar alltså för sysselsättningstjänster, kommunens utbildningstjänster
och  näringstjänster,  vilket  stödjer  målen  för  snabb  sysselsättning.  Tjänsterna  kan  dock
ordnas endast av kommuner eller samarbetsområden vars arbetskraftsbas är minst 20 000
personer. På detta sätt säkerställs att det finns tillräckliga resurser för att ordna arbets- och
näringstjänster och att de arbetssökande har lika tillgång till tjänster överallt i Finland. 

Tanken med överföringen är att  tjänsterna kommer närmare kunderna.  Kommunerna har
goda förutsättningar att erbjuda kunderna målinriktade tjänster som lämpar sig för behoven
på den lokala arbetsmarknaden. I samband med överföringen skapas en finansieringsmodell
som enligt Finansministeriet ska sporra kommunerna till att utveckla sin verksamhet. Klart är
att finansieringssystemet för sysselsättningstjänster samtidigt reformeras betydligt. På detta
sätt beräknas att reformen ska främja sysselsättningen så att det uppstår 7 000–10 000 nya
sysselsatta i landet.

I reformen uppmärksammas tjänsternas jämlika tillgänglighet. Reformen ska även trygga de
språkliga  rättigheterna  och  tjänsterna  för  personer  som  har  en  svag  ställning  på
arbetsmarknaden.

Arbetslösa i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo använder sig i första hand av TE-
byråns tjänster i Jakobstad. Arbetslösa i Kronoby använder sig av TE-byråns tjänster i såväl
Jakobstad och Karleby som i Kaustby. Österbottens TE-byrå täcker idag såväl Österbottens
som Mellersta Österbottens område och det finns vissa tjänster som handhas av endast en
person på hela området. Mellersta Österbotten är med i kommunförsöket för sysselsättning. I
Österbotten  har  det  på  tjänstemannanivå  inletts  en  diskussion  kring  hur
sysselsättningstjänsterna i framtiden ska organiseras i landskapet. 

Kommunerna  i  regionen  har  med varierande  arbetslöshetsprocent  och  ändrade  krav  på
försörjningsansvar inrättat egna tjänster för de arbetslösa i kommunerna för att utveckla och
utöka de sysselsättande åtgärderna i sin egen kommun. Detta innebär också en utökning av
det  sysselsättningsarbete,  t.ex.  sektorsövergripande  samservice,  som  främjar  sysselsätt-
ningen, vilket kommunerna  i nejden sedan tidigare upprätthåller tillsammans.  

Kommundirektörens förslag:

Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och återkommer till det på sitt nästa möte.
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KRONOBY KOMMUN

Beslut:

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
14.02.2022

____________________________________________________________________________
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/66/14.00.04.00/2022

Köptjänster för arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte

Avtalet om rehabiliterande sysselsättningstjänster för långtidsarbetslösa, som anordnas av
Staden Jakobstad gick ut den 31 december 2021.

Avtalskommunerna Kronoby, Larsmo och Pedersöre samt städerna Jakobstad och Nykarleby
står  som  avtalsparter  för  tjänster  inom  rehabiliterande  sysselsättningstjänster  för
långtidsarbetslösa, vilka produceras av Staden Jakobstad.

Jakobstad stad har själv det största behovet av rehabiliterande sysselsättningstjänster för
långtidsarbetslösa men övriga kommuner har ibland behov av köpplatser för svårsysselsatta,
som  de  själva  inte  kan  sysselsätta.  Under  2021  sysselsattes  totalt  10  klienter  från
grannkommunerna.

Det rör sig om klienter som behöver verksamhet som är aktiverande, svår sysselsatta och
klienter  som  behöver  rehabilitering  med  målsättning  mot  sysselsättning.  De  olika
"produkterna" finns beskrivna i avtalet.

Kommunerna får en ersättning från staten på 10,09 euro per rehab klient, den ersättningen
behåller kommunerna.

I avtalet konstateras att avtalsparterna, före utgången av avtalsperioden, ska bedöma hur
avtalet fullföljts. Någon sådan utvärdering har inte gjorts. 

Bilageförteckning:
Avtal om rehabiliterande sysselsättningstjänster för långtidsarbetslösa

Kommundirektörens förslag:

Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och uppmanar kommunerna att föra det vidare för
beslut samt inbegär av Jakobstad en utvärdering av verksamheten till samarbetsnämndens
inkommande möte. 

Beslut:

Samarbetsnämnden diskuterade ärendet och beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
______________
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/58/00.04.01/2022

Österbottens jämställdhetsgrupp

Österbottens  förbund  ber  kommunerna  i  Österbotten  föreslå  två  eller  flera  personer  till
medlemmar i Österbottens jämställdhetsgrupp och/eller jämställdhetsnätverket för kommu-
nerna i Österbotten (i nätverket önskas att alla kommuner finns med). Svaret önskas senast
den 28 februari 2022.

Landskapsstyrelsen  har  utsett  Anna  Bertills  till  ordförande  och  Johanna  Borg  och  Oili
Airaksinen till sina representanter i jämställdhetsgruppen.

Till jämställdhetsgruppen söks i första hand sådana personer från sådana kommuner som
satsar aktivt på jämställdhets- och likabehandlingsarbete. De föreslagna medlemmarna kan
vara tjänsteinnehavare och/eller förtroendevalda. 

Österbottens  jämställdhetsgrupp  består  i  dagens  läge  av  14  medlemmar,  varav  4
representerar  kommunerna.  Kommunerna  i  Jakobstadsregionen  har  en medlem (och  en
ersättare)  i  jämställdhetsgruppen  Övriga  medlemmar  är  från  Österbottens  förbund,
läroanstalter och organisationer

Landskapsstyrelsen fattar beslut om jämställdhetsgruppens sammanställning på grundval av
inlämnade förslag.

Bilageförteckning:
Begäran om tillsättande av Österbottens  jämställdhetsgrupp

Kommundirektörens förslag:

Kommunala  samarbetsnämnden diskuterar  Österbottens  jämställdhetsgrupp och utser  en
gemensam ordinarie och en ersättare till gruppen.

Beslut:

Kommunala  samarbetsnämnden  diskuterade  Österbottens  jämställdhetsgrupp  och
utsåg  Carola  Sundqvist  till  gemensam  ordinarie  och  Marika  Hagnäs  till  hennes
ersättare i gruppen.
______________
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KRONOBY KOMMUN

Delgivningsärenden

Traficom har beviljat Kronoby kommun högst 75 000 euro i statsunderstöd för utarbetande av
ett program för gång- och cykeltrafik. Om de faktiska kostnaderna blir mindre än planerat är 
statsunderstödet högst 75 % av de godtagbara kostnaderna för projektet.

Hyresbostäder i Jakobstadsregionen. Jarl Sundqvist vid Concordia redogjorde för åtgärderna
som vidtagits.

”På tal om våra vägar”. Regionens material om infraprojekt uppdateras.

Hur ordna krisbostäder i regionen? Jakobstad initierar ett koordineringsförslag i ärendet.

Beslut:

Samarbetsnämnden antecknar delgivningsärendena för kännedom.
______________
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