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KRONOBY KOMMUN

Laglighet och beslutförhet

Konstateras att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut: 

Ordförande konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
____________
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KRONOBY KOMMUN

Val av protokolljusterare

Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt besluter om justering. Protokollet 
justeras via e-post den 20 september 2022 och undertecknas vid följande möte. 
 

Beslut: 

Samarbetsnämnden  utsåg  enhälligt  Anne  Ekstrand  och  Owe  Sjölund  till
protokolljusterare.
____________
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KRONOBY KOMMUN

Godkännande av föredragningslistan

Beslut: 

Föredragningslistan godkändes enhälligt i föreliggande form.
__________
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/304/00.02.06/2022

Gemensamma linjer för att sänka energiförbrukningen

Kommunerna och städerna i Jakobstadsregionen har redan en längre tid gjort mycket för att
minska  sin  energiförbrukning.  Efter  att  världsläget  ändrade  drastiskt  på  grund  av
Ukrainakrisen är det  fortfarande på sin plats att  planera hur elförbrukningen ännu kunde
minskas. Detta är ett högaktuellt ärende i varje kommun och stad. Enligt Kommunförbundet
(2020) tryggar vi tillgången till energi genom effektivt energisparande. 

För att  bli  bättre på att  minska elförbrukningen behövs kunskap.  Kommunen kunde med
fördel ordna informationstillfällen eller en informationskampanj och ge invånarna konkreta
exempel  på vad de kan göra och även upplysa hur mycket  elektricitet  till  exempel  olika
apparaturer i ett hem kräver. Även skolorna kunde ordna med information och kampanjer
samt projekt gällande elförbrukningen åt eleverna. Dessa elever är sedan duktiga på att ta
hem kunskapen och konkretisera vad de lärt sig.

Det  krävs  att  varje  kommun  gör  en  noggrann  genomgång  av  elförbrukningen  inom
kommunen.  Vad  behövs  elen  till,  fungerar  alla  styrningar,  system,  automatik,
luftkonditioneringar  och  termostater  med  mera  som  de  skall  eller  finns  det  något  som
förbrukar mera el än normalt? Har man tillräckliga system och används informationen som
fås.  För  att  kunna  hantera  denna  information  som fås  med  hjälp  av  genomgången  bör
personerna  vara  insatta  i  ämnet  och  besitta  stor  kunskap.  Här  kan  man  kanske  också
samarbeta mellan kommunerna.

Att  justera  innertemperaturen  i  allmänna  utrymmen  har  stor  betydelse  för  energi-  och
elförbrukningen. Den exakta effekten på elförbrukningen beror förstås på uppvärmningssätt.
Redan 1 grad lägre temperatur i lokaler ger en stor energibesparing och är därmed förstås
också kostnadseffektivt. Många kommuner har redan sänkt temperaturen i en del allmänna
utrymmen som har direkt el. Temperaturen i allmänna utrymmen kan sänkas till 18 °C. För att
minska energiförbrukningen ytterligare kan temperaturen och ventilationen sänkas i lokaler
som inte används under några dagar, till exempel under veckoslut eller nätter. Temperaturen
eller ventilationen kan även sänkas under de timmar på dygnet då utrymmen inte används.

En del kommuner har redan tidigare försökt släcka vägbelysningen i vissa områden, men
detta har inte upplevts positivt  av alla invånare. Att  släcka vägbelysningen kan även öka
kriminaliteten,  öka  risken  för  såväl  trafik-  som  fallolyckor  och  göra  människorna  mera
otrygga. När vi nu är i ett läge där vi behöver spara el är det ändå omöjligt att helt blunda för
den  elförbrukning  som  vägbelysnigen  kräver.  Kommunerna  bör  kontrollera  sin
vägbelysningshelhet och ta reda på var det absolut krävs belysning och var lamporna kan
släckas åtminstone under lite längre tid av dygnet än för närvarande. På en del platser där
vägbelysning krävs kunde eventuellt varannan lampa frånkopplas. En mera långsiktig åtgärd
är också att  se till  att  LED-lampor används. En del orter som har stora bildskärmar med
reklam bör även överväga att släcka ner dem åtminstone tidvis.

I kommunerna finns till exempel ishallar och andra aktiviteter som kräver mycket el. Nu finns
eventuellt behov av att fundera ifall dessa verksamheter kan eller bör begränsas till någon
del eller om man på annat sätt kan minska elförbrukningen.
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KRONOBY KOMMUN

I kommunerna finns det flera mindre åtgärder som kan göras mera långsiktigt. Byte till LED-
lampor,  åtgärda  otillräcklig  isolering  i  dörrar  och  fönster  och  se  till  att  de  kan  stängas
ordentligt samt ha tillräckligt isolering överlag (om uppvärmningen långt baseras på el eller
liknande. Därtill kan duschkranar i allmänna duschutrymmen kontrolleras och vid behov kan
kranar  få  sensorer  eller  automatisk  avstängning  för  att  minska  vattenförbrukningen  och
därmed kostnaderna för uppvärmning. Dessutom bör/kan vattnets maxtemperatur sänkas. 

Att  minska el-  och energiförbrukningen är också i enlighet med Jakobstadsregionens nya
klimatstrategi,  som  godkändes  hösten  2021.  Enligt  strategin  är  en  målsättning  att  öka
energieffektiveringen inom den kommunala verksamheten, bland annat genom åtgärden att
kommunerna i regionen utarbetar en handlingsplan och ett uppföljningssystem för vatten och
energiförbrukning i fastigheterna med avsikt att minska energiförbrukningen.

Ordförandens förslag:

Kommunala  samarbetsnämnden  föreslår  att  kommunerna  i  regionen  skulle  behandla
energisparåtgärderna och föreslå att elförbrukningen under denna vinter minskas med 5 % i
var och en av kommunerna genom att vidta någon eller några av de ovannämnda förslagen
till  minskad  energianvändning.  Dessutom  ordnas  en  gemensam  kampanj  riktad  till
kommuninvånarna kring minskad elförbrukning.

Utvecklingsdirektör  Mika  Hakosalo  från  Jakobstad  inledde  med  en  presentation  över
Jakobstads genomgång av fastigheter, för att optimera energiförbrukningen.

Beslut: 

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
19.09.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer

 5



KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/305/05.18.01.00/2022

Kvotflyktingmottagning i Jakobstadsregionen för perioden 
2023-2026

Österbottens  NTM-central  vill  att  kommunerna  tar  ställning  till  flyktingmottagning.  För  en
långsiktig  planering av verksamheten har  det  ansetts ändamålsenligt  om man kan ta ett
ställningstagande  för  en  längre  period.  Jakobstadsregionens  kommuner  har  haft  som
målsättning att ta emot 100 flyktingar per år. I praktiken har detta inte skett på grund av att
antalet flyktingar som anlänt till landet inte räckt till. Regionens integrationsenhet förbereder
mottagandet  i  samarbete  med  kommunerna  enligt  samarbetsavtalet  från  år  2016.
Kommunerna torde förnya sina beslut om en flyktingkvot på 100 personer per år till regionen
under perioden 2023–2026.

Integrationsenheten  har  skött  om  kommunernas  ersättningsansökningar  för  kostnader
relaterade till utkomststöd, tolkningskostnader som uppstått inom social- och hälsovården,
specialsjukvård och eftervård. Från och med 1.1.2023 ansvarar Österbottens välfärdsområde
för  alla  social-  och  hälsovårdskostnader  samt  för  de  egna  tolkningskostnaderna.  Detta
betyder att välfärdsområdet söker tillbaka dessa ersättningar från NTM-centralen och UF-
centret. Från och med 2023 söker således integrationsenheten tillbaka ersättningar endast
för  tolkkostnader  som  uppstått  inom  kommunen  samt  övriga  integrationskostnader  (t.ex.
reservering av bostäder).

Ordförandens förslag:

Kommunala samarbetsnämnden diskuterar ärendet och föreslår för respektive kommun att
sammanlagt 100 kvotflyktingar per år under perioden 2023–2026 tas emot till regionen.

Personaldirektör Eva-Maria Emet från Jakobstad informerade om kvotflyktingmottagningen i
Jakobstadsregionen.

Beslut: 

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_____________
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/306/05.18.01.00/2022

Ukrainaläget hösten 2022

Lagen om främjande av integration tillämpas på personer som har ett giltigt uppehållstillstånd
i Finland. Enligt den lagen ska kommunen, arbets- och näringsbyrån och andra myndigheter
ge  invandrare  lämplig  vägledning  och  rådgivning  om integrationsfrämjande  åtgärder  och
tjänster  och  om  arbetslivet.  Därför  är  det  bra  att  inom  handlednings-  och
rådgivningstjänsterna förbereda sig på det ökade behovet av rådgivning som läget i Ukraina
orsakat.  

Utöver  den  allmänna  reform av  integrationslagen  som just  nu  pågår,  föreslås  ytterligare
ändringar i lagen för att tjänsterna för personer som flytt Ukraina ska kunna tryggas. De som
får tillfälligt skydd omfattas nu huvudsakligen av mottagningstjänster, eftersom de normalt
inte har någon hemkommun. Våren 2023 kan de dock efter ett års vistelse i Finland ansöka
om hemkommun, då kommunens och andra myndigheters roll vid ordnandet av tjänsterna
ökar. Den gällande lagen om främjande av integration, möjliggör inte statliga ersättningar till
kommuner och välfärdsområden för tjänster som ordnas för personer som får tillfälligt skydd.
Kommunen får därmed våren 2023 en större roll som serviceproducent när personer med
tillfälligt  skydd kan ansöka om kommunplats.  I  praktiken betyder  detta  att  personer  som
ansöker om kommunplats har rätt att få samma integrationstjänster som kvotflyktingar och
asylsökande  som  beviljats  uppehållstillstånd.  Ifall  en  person  med  tillfälligt  skydd  har  en
familjemedlem som har kommunplats kan hen beviljas kommunplats redan tidigare.  

Av kommunerna i nejden har åtminstone Kronoby ingått avtal om den s.k. kommunmodellen
för  att  ta  emot  ukrainare.  Också  en  del  andra  kommuner  har  funderat  på  att  ta  i  bruk
modellen. Det innebär att kommunen ordnar boende för ukrainarna i kommunmodellen och
ger allmänna rådgivningstjänster kring t.ex. boende. Flyktingförläggningen står för rådgivning
när det gäller t.ex. vårdtjänster.

Vörå migrationscenter meddelar att ca 90 ukrainare jobbar i Jakobstadsområdet och enstaka
har jobb i Larsmo och Kronoby. En del av dessa har haft sommarjobb som nu tagit slut. Runt
40 ukrainare jobbar i Nykarleby. Ett hinder för en del att få jobb är språkkunskaperna. Många
ukrainare talar enbart ukrainska och ryska, kunskaperna i engelska är ytterst begränsade.
Runt 70 ukrainska barn har inlett sin skolgång i augusti i Jakobstad. Antalet ukrainare som
reser hem lever hela tiden. Vissa reser hem för ett par veckor för att efter det återvända hit.
Förläggningen hyr för närvarande ca 60 lägenheter i Jakobstad. Ukrainarna får behålla sin
bostad i två veckor om de åker hem utan att den ges den vidare åt andra. Migrationscentret
uppskattar  att  ca  50  personer  har  rest  hem eller  vidare  permanent.  Det  anländer  dock
fortsättningsvis nya ukrainare till Jakobstadsregionen, om än i mycket mindre skala än under
våren. 

Ordförandens förslag: 

Kommunala samarbetsnämnden diskuterar ärendet och ger riktlinjer för det fortsatta arbetet. 

Under diskussionens gång ändrade ordförande förslaget enligt följande:
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KRONOBY KOMMUN

Kommunala  samarbetsnämnden  diskuterade  ärendet  och  utreder  samt  strävar  efter  att
integrationsenheten är den enhet som koordinerar handledning för de ukrainare som deltar i
kommunmodellen. Resurs- och kostnadsfördelning diskuteras skilt.

Personaldirektör Eva-Maria Emet från Jakobstad gav en rapport över ukrainaläget i nejden.

Beslut: 

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
____________
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KRONOBY KOMMUN

Delgivningsärenden

a) MDB:s  svar  på  Pedersörenejdens  kommunala  samarbetsnämnds  skrivelse  från
16.5.2022,  där  nämnden uttryckte sin oro över  de långa handläggningstiderna för
kvotflyktingars personbeteckningar. MDB:s svar som bilaga.

Beslut: 

Samarbetsnämnden antecknar delgivningsärendena för kännedom.
____________
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Tfn. 0295 536 000 (växel) Kontaktuppgifter, se www.dvv.fi/sv 

 
  

 

Pedersörenejdens samarbetsnämnd 
c/o Kronoby kommun, kommundirektör Malin Brännkärr 
kronoby.kommun@kronoby.fi 

 
 

Svar på skrivelse 16.5.2022 

Pedersörenejdens kommunala samarbetsnämnd har i sin skrivelse den 16.5.2022 
uttryckt sin oro över de långa handläggningstiderna för kvotflyktingars 
personbeteckningar.  
 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) behandlar alla mottagna 
ansökningar om registrering av utlänningars personuppgifter i befolknings-
datasystemet i elektroniska riksomfattande arbetsköer. I de riksomfattande 
arbetsköerna behandlas alla ansökningar i den ordning de anhängiggjorts oberoende 
av vilket av MDB:s serviceställen som mottagit ärendet.  
 
Gällande arbetsköerna prioriterar MDB till exempel registrering av utlänningar som 
kommit till Finland på basen av arbete och deras registreringar behandlas inom 1–2 
veckor. För kvotflyktingarnas del behandlades registreringarna tidigare lokalt och 
därför var handläggningstiden inte enhetlig i hela landet. För tillfället behandlas även 
kvotflyktingars registreringar i den riksomfattande arbetskön som brådskande. Beslutet 
att påskynda dessa registreringar gäller alltså inte endast de ansökningar som är 
mottagna på MDB:s serviceställe i Jakobstad, utan MDB har som allmänt mål att 
behandla alla registreringar av personer som fått internationellt skydd som brådskande 
i den riksomfattande arbetskön. 
 
MDB har i den kompletterande tilläggsbudgeten för år 2022 och i vårens andra 
tilläggsbudget i maj blivit beviljad tilläggsfinansiering för handläggningen av 
utlänningars registrering. Tilläggsfinansieringen används i sin helhet till att anställa 
tilläggspersonal och de rekryteringar som tilläggsbudgeten har möjliggjort är i full gång. 
De nya handläggarna kan inleda sitt arbete under sommarens lopp, senast i slutet av 
augusti. Tilläggspersonalen används bland annat för att behandla registreringar av 
personer som fått tillfälligt skydd (Ukraina) och internationellt skydd.  
 
Förutom att MDB utökar sina personalresurser utvecklar vi kontinuerligt våra 
tillvägagångssätt och processer för att göra dem så smidiga som möjligt. MDB har 
bland annat utvecklat en elektronisk blankett som gör det möjligt för 
mottagningscentralerna för asylsökande att vidarebefordra kundernas 
registreringsansökningar elektroniskt direkt till MDB utan att kunden behöver besöka 
vårt serviceställe personligen. Den elektroniska blanketten har tagits i bruk 13.6.2022.  
 
 
 
Generaldirektör Janne Viskari 
 
Till kännedom Inrikesminister Krista Mikkonen (växel) 
  Migrationsverkets biträdande chef Elina Immonen (växel) 
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