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37 §.

Laglighet och beslutförhet

Konstateras att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
____________

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer

KRONOBY KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum
Organ
24.10.2022
Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

2

38 §.

Val av protokolljusterare

Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt besluter om justering. Protokollet
justeras via e-post den 26 oktober 2022 och undertecknas vid följande möte.
Beslut:
Samarbetsnämnden
protokolljusterare.
____________

utsåg

enhälligt

Peter

Östman

och

Robin

Sundelin

till

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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39 §.

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:
Föredragningslistan godkändes enhälligt i föreliggande form.
____________

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer

KRONOBY KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum
Organ
24.10.2022
Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

4

Dnr: KRON/349/05.19/2022

40 §.

Uppsökande ungdomsarbete på After Eight

Musikcafé After Eight r.f. har en bred verksamhet med bland annat ungdomsverkstäder, café
och lunchservering samt uppsökande ungdomsarbete.
Uppsökande ungdomsverksamhet riktar sig till ungdomar mellan 15–28 år i Jakobstad,
Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Hos After Eight erbjuds ungdomarna gratis hjälp
och stöd till exempel med att göra ansökningar, hitta arbets-, studie- eller praktikplats.
Ungdomarna kan även få hjälp med att ta kontakt med olika myndigheter, hitta bostäder eller
reda upp ekonomin. Personalen för uppsökande ungdomsarbete finns där för att lyssna och
stötta ungdomarna.
Målet för uppsökande verksamhet är att kunna ge hopp om framtiden för varje enskild
ungdom som besöker dem och att visa att det alltid finns en möjlighet att förändra sin
situation och bygga upp tron på sig själv.
Samarbetsnämndens kommuner har deltagit i en mindre del av finansieringen för den
uppsökande ungdomsverksamheten. Kommunernas stöd har fördelats enligt antalet
invånare, medan själva användningen är ganska ojämnt fördelad mellan kommunerna. After
Eight har ansökt om en höjning av bidragsnivån för nästa år från 0.97 €/invånare till 1,22
€/invånare.
Den rehabiliterande verksamheten övergår från kommunerna till välfärdsområdet nästa år.
Det innebär att kommunerna bör skriva ett avtal med After Eight som sedan kan överföras till
välfärdsområdet i samband med övergången. Detta behövs för att trygga att den
rehabiliterande verksamheten vid After Eight ska kunna användas också i fortsättningen.
Jakobstad håller på att jobba fram en modell för ett avtal med After Eight.
Personalen från Musikcafé After Eight r.f. informerar om uppsökande ungdomsarbete.
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden tar del av presentationen gällande uppsökande verksamhet och
diskuterar ärendet samt ger kommundirektörerna i uppgift att komma överens om en
fördelningsnyckel för nästa år som tas upp på nämndens nästa möte. Samarbetsnämnden
uppmanar kommunerna att godkänna ett avtal med After Eight för rehabiliterande
verksamhet före utgången av detta år utgående från Jakobstads modellavtal.
Ärendet inleddes med en presentation av Musikcafé After Eights r.f.s verksamhet av
verksamhetsledaren Mecki Andersson. Ekonomin presenterades av Elin Härmälä och After
Eights uppsökande ungdomsarbete presenterades av Camilla Sjöskog och Sari Backlund.

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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Beslut:
Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enighet med förslaget.
____________

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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Dnr: KRON/350/00.04.01/2022

41 §.

Utbyggnad av parkeringsplatser vid Jakobstad-Pedersöre
järnvägsstation

Jakobstad-Pedersöre järnvägsstation i Bennäs har vid flera tillfällen förbättrats. Stationen
ombyggdes tidigare med 2 perronger, hiss och underfart mellan spåren och hissen. I flera
repriser har fler parkeringsområden byggts och de har även förstorats vartefter
tågresenärerna ökat. Samarbetsnämndens kommuner har, med Pedersöre kommun som
primus motor för planeringen och projektet, finansierat utbyggnaden av parkeringsområdena.
För tillfället finns det plats för ungefär 160 bilar vid järnvägsstationen, men det händer ofta att
dessa platser inte räcker till. Detta leder till att bilar parkeras längs vägen och längs
kantområden till parkeringarna. I värsta fall har bilar till och med parkerat vid cykelvägen
längs Bennäsvägen. Detta kan i sin tur leda till att problem och risker uppstår i trafiken på
området samt i värsta fall att räddningsvägen inte hålls fri.
För att åtgärda problematiken med för få parkeringsplatser vid järnvägsstationen borde
ytterligare ett parkeringsområde nordväst om stationshuset planeras och anläggas.
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden förordar för egen del att Pedersöre kommun inleder planläggningen av
ytterligare ett parkeringsområde vid Jakobstad-Pedersöre järnvägsstation.
Beslut:
Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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Dnr: KRON/348/11.00.01.00/2022

42 §.

Uppföljning av Jakobstadsregionens klimatstrategi

En grön omställning pågår både globalt, nationellt och lokalt. Finland har som mål att vara
klimatneutralt 2035 och Jakobstadsnejden gör ett aktivt och bra klimatarbete vilket även
påverkar regionens attraktions- och livskraft.
Samarbetsnämnden godkände för egen del Jakobstadsregionens klimatstrategi 2021–2030,
Klimatsmarta tillsammans, den 6 september 2021 och därefter har kommunernas och
städernas fullmäktigen godkänt klimatstrategin.
I enlighet med klimatstrategin ska resultaten från uppföljningen rapporteras årligen efter att
Hinku-resultatet uppkommit. Ansvarspart för uppföljningen är Jakobstadsregionens
klimatarbetsgrupp, vilken även tagit initiativ till denna uppföljning inom projektet ”Hållbara
Jakobstadsregion – kunskapslyft och resultat” som finansierats av miljöministeriet och
Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.
I uppföljningen av klimatstrategin finns information om och jämförelse av utsläppen samt
exempel på åtgärder som genomförts i kommunerna och städerna enligt klimatstrategin i
Jakobstadsregionen.
I fortsättningen bör regionen fokusera på åtgärder inom kommunernas verksamhet där
utsläppen är som störst, det vill säga uppvärmning av byggnader och vägtrafik. Att ställa
klimat- och hållbarhetskrav i den offentliga upphandlingen kan ha stor betydelse. Fortlöpande
kunskapshöjande aktiviteter inom temat klimat- och hållbarhet bör finnas i regionen.
Uppföljningen kommer ännu efter mötet att kompletteras med en bilaga där det redogörs för
verkställigheten av åtgärdsförslagen i klimatstrategin.
Bilageförteckning:
Uppföljning av Jakobstadsregionens klimatstrategi, hösten 2022
Malin Lindholm från Concordia presenterar ärendet.
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden tar del av uppföljningen av Jakobstadsregionens klimatstrategi och
föreslår att kommunerna och städerna även delger uppföljningen till sina beslutande organ
efter att uppföljningen kompletterats i november.
Malin Lindholm, projektledare på Concordia inledde med en presentation av uppföljningen av
Jakobstadsnejdens klimatstrategi.

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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Beslut:
Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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Uppföljning av Jakobstadsregionens klimatstrategi
Hösten 2022
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1. Inledning
Just nu pågår en stor grön omställning på global, nationell och lokal nivå. Lagar, förordningar
och styrdokument utarbetas i allt snabbare takt för att tackla klimatförändringen, och behovet
av handling på alla nivåer är ett faktum. I Parisavtalet är målet att den globala
medeltemperaturen inte överstiger 1,5 °C. EU har som mål att vara klimatneutralt 2050, och
Finland har målet att vara klimatneutralt redan 2035. Det är tydligt – vi går mot en
klimatneutral framtid.
Jakobstadsregionen (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre) är med i
klimatarbetet för att bli en mer klimatsmart och hållbar region, och detta dessutom i framkant.
Jakobstadsregionen håller redan på att få en tydlig profil som en hållbar region, som sker i
samarbete mellan kommunerna och näringslivet. Klimat- och hållbarhetsfrågor har också visat
sig öka regionens attraktions- och livskraft och är redan idag en naturlig del av kommuners
och företags vardag. Under 2022 trädde dessutom den nya klimatlagen (423/2022) i kraft, som
förutsätter mål som bör följas upp och ställer kommunerna i centrum för klimatarbetet.
Regionens gemensamma klimatstrategi från 2010 har uppdaterats med en ny klimatstrategi,
”Klimatsmarta tillsammans – Jakobstadsregionens klimatstrategi 2021-2030” 1. Den nya
klimatstrategin godkändes hösten 2021 i regionens fullmäktigen och sedan dess har
klimatarbetet trappats upp ytterligare. I enlighet med klimatstrategin ska resultaten från
uppföljningen rapporteras årligen efter att Hinku-resultaten utkommit. I detta dokument får
du ta del av Jakobstadsregionens utsläpp av växthusgaser (utsläpp) enligt de senaste tillgängliga
beräkningarna och genomförda åtgärder i regionen i enlighet med klimatstrategin sedan den
godkändes.
Uppföljningen av klimatstrategin gjordes på initiativ av Jakobstadsregionens klimatarbetsgrupp och
inom projektet ”Hållbara Jakobstadsregionen – kunskapslyft och resultat”, som finansierades av
miljöministeriet och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.

1

Jakobstadsregionens klimatstrategi kan du läsa på Concordias hemsida Jakobstadregionen.fi.

1
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2. Jakobstadsregionens utsläpp och vad som har gjorts
Finlands miljöcentral (SYKE) har beräknat mängden klimatutsläpp och utsläppens utveckling
för alla kommuner i Finland under 2005–2020 2. Utsläppen har för första gången beräknats
med en enhetlig beräkningsmetod för alla kommuner, den så kallade Hinku-beräkningen.
Resultaten från Hinku-beräkningen uppdateras årligen. Därför baserar vi de klimatutsläpp per
kommun, som presenteras i Jakobstadsregionens klimatstrategi och framtida uppföljningar av
klimatstrategin, på Hinku-resultaten. För att kunna följa samma modell som Hinkukommunerna, gäller jämförelsen åren 2007–2020. Hinku-beräkningen är en standardberäkning
avsedd för uppföljning av kommunernas mål. Innehållet i Hinku-beräkningen per sektor hittas
som bilaga. Vad som inte ingår i Hinku-beräkningen kan läsas på SYKE:s hemsida.
Nedan följer information om och jämförelse av utsläppen samt axplock av genomförda
åtgärder enligt klimatstrategin i Jakobstadsregionen som helhet och i regionens fem
kommuner. I presentationen framgår den totala utsläppsminskningen med alla sektorer
inräknade, sektorerna som orsakar mest utsläpp år 2020, samt utsläppsminskningen eller ökningen inom sektorerna som orsakar mest utsläpp. Informationen presenteras i formen av
koldioxidekvivalenter (kt CO2e) och procent (%).

Värt att beakta
Den procentuella minskningen och/eller ökningen beror på vilket år som används som
utgångspunkt. Förändringar i utsläppsmängden beror nämligen inte alltid på konkreta åtgärder,
utan även på temperatur. På grund av olika temperaturer under olika jämförelseår kan
energibehovet variera och därmed leda till ökad eller minskad utsläppsmängd. Till exempel
leder ett kallt år till stor elkonsumtion. Dessutom kan utsläppsmängden och dess
minskning/ökning bero på vilket beräkningssätt som används. Utöver detta kan även Covid19, som bröt ut våren 2019, haft en inverkan på utsläppsmängden. Av dessa anledningar är
referensåren 2010, 2015 och 2019 med som referensår till 2007 och 2020.
Notera att de senaste tillgängliga siffrorna gäller för 2020. I det skedet var klimatstrategin inte
ännu godkänd, vilket betyder att minskningarna inte kan tillskrivas som ett resultat av den nya
klimatstrategin. Dessa kan dock användas för att åskådliggöra i vilken riktning regionen går.

2

Källa: SYKE - VHG-utsläpp i kommuner och regioner (hiilineutraalisuomi.fi).

2
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Jakobstadsregionen
För Jakobstadsregionens fem kommuner har utsläppen utvecklats 2007-2020 enligt följande:

Sektor
Konsumtionsel
Elvärme
Fjärrvärme
Oljevärme
Övrig värme
Industri
Arbetsmaskiner
Vägtrafik
Järnvägstrafik
Sjötrafik
Lantbruk
Avfallshantering
F-gaser
Vindkraft
Totalutsläpp

2007
56
24
55
54
14
22
32
121
3
14
202
17
14
0
626

2010
63
29
31
48
15
15
30
114
2
12
225
15
14
0
613

Utsläpp kt CO2e/år
2019
2015
2020
29
27
21
13
13
10
13
24
15
29
27
24
12
15
15
13
12
14
28
27
27
101
104
99
1
1
1
11
9
10
224
228
216
13
11
11
13
12
12
0
-3
-3
501
507
472

07-20
-63 %
-59 %
-72 %
-55 %
10 %
-36 %
-15 %
-18 %
-68 %
-29 %
7%
-36 %
-18 %
490 %
-25 %

19-20
-22 %
-25 %
-36 %
-9 %
4%
18 %
-2 %
-5 %
-16 %
5%
-5 %
-3 %
-1 %
-2 %
-7 %

Regionens totala utsläpp var 472 kt CO2e år 2020 och regionens utsläpp har minskat
med 25 % mellan 2007-2020. För att nå det klimatsmarta-scenariot 2030 enligt klimatstrategin
behöver regionen minska utsläppen till 151 kt CO2e 2030 och med 76 % mellan 2007-2030.
Läs mer om klimatsmarta-scenariot i klimatstrategin.
I Jakobstadsregionen kom den största procentuella utsläppsmängden 2020 av den totala
utsläppsmängden från jordbruk (46 %), vägtrafik (21 %) och uppvärmning av byggnader 3
(14 %). De totala utsläppen 2020 var 472 kt CO2e, vilket var 25 % mindre jämfört med år
2007 (626 kt CO2e)

Utsläpp kt CO2e/år
Sektor
Uppvärmning
av byggnader
Vägtrafik
Jordbruk

3

2007
147

2010
123

2015
68

2019
79

2020
65

07-20
-56 %

121
202

114
225

101
224

104
228

99
216

-18 %
+7 %

Till sektor ”Uppvärmning av byggnader” hör elvärme, fjärrvärme, oljevärme och övrig värme.

3
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Genomförda åtgärder
Nedan följer ett axplock på vad som har gjorts regionalt sedan klimatstrategin godkändes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gemensamma infotillfällen har ordnats om klimatsmart upphandling och
energioptimering (Jakobstadsregionens klimatarbetsgrupp och Concordia)
Regional samordning av klimatarbetet har organiserats genom en klimatarbetsgrupp
och ett projekt (regionens kommuner och Concordia)
Energieffektiviteten har ökats genom att kommunerna minskat sin energiförbrukning
(regionens kommuner)
Digitaliseringen av trafik har ökats genom ibruktagande en regional samåkningstjänst
som pilotprojekt (Concordia)
Gång- och cykeltrafik har främjats genom utarbetandet av en regional plan för hållbar
mobilitet (Kronoby kommun)
Avfallets uppkomst har minimerats genom informationskampanjer (Ekorosk) och
informationstillfällen (Ekorosk och Concordia i samarbete med Ekorosk)
Kunskapsnivån har höjts genom klimatutbildning till regionens kommunanställda
(Concordia)
Kunskapsnivån har höjts genom information om klimatsmarta lösningar till invånare
på en regional plattform (Concordia)
Engagemang och inspiration har skapats genom regional cykelkampanj, elsparkampanj
och tävlingar (Concordia i samarbete med regionens kommuner)
Engagemang och inspiration har skapats genom lansering av Jakobstadsregionens
hållbarhetspris (Concordia)
Biologisk mångfald har ökats genom att regionalt bekämpa invasiva arter (staden
Jakobstad)
Hållbart samspel mellan regionens kommuner och näringsliv har skapats genom
gemensamma utvecklingsprojekt, nätverk och hållbarhetsforum för regionens
näringsliv (Concordia)
Hållbart samspel mellan regionens kommuner och näringsliv har skapats genom att
inspirera regionens näringsliv att underteckna klimatkontraktet (Concordia)

4
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Staden Jakobstad

Jakobstads totala utsläpp var 83 kt CO2e år 2020, vilket var 53 % mindre jämfört med
år 2007 (176 kt CO2e). I Jakobstad kom den största procentuella utsläppsmängden 2020 av
den totala utsläppsmängden från vägtrafik (31 %) och uppvärmning av byggnader (29 %).
Utsläpp kt CO2e/år
Sektor
Uppvärmning
av byggnader
Vägtrafik

2007
82

2010
58

2015
27

2019
36

2020
25

07-20
-70 %

35

32

29

28

25

-29 %

Genomförda åtgärder i Jakobstad
Nedan följer ett axplock på vad som har gjorts kommunalt sedan klimatstrategin godkändes.
1. Staden har optimerat energiförbrukningen av stadens fastigheter, genom installation
av IoT-robotar för att genom realtidsuppföljning kunna optimera energianvändningen
på 21 st. av stadens fastigheter, beräknas kunna minska energiförbrukningen med 1525 %
2. Staden har planerat installation av solceller på 4-5 st. av stadens byggnader, vilket
innebär en total minskning på minst 35 ton CO2 per år.
3. Staden har ökat och ökar biologisk mångfald genom skötsel av vårdbiotop (ett
projekt i gång och ett som planeras), bekämpning av invasiva växtarter (regionalt och
i gång), restaurering av fågelvatten (planeras).

5
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Kronoby kommun

Kronobys totala utsläpp var 118 kt CO2e år 2020, vilket var 8 % mindre jämfört med
år 2007 (128 kt CO2e). I Kronoby kom den största procentuella utsläppsmängden 2020 av
den totala utsläppsmängden från jordbruk (63 %), vägtrafik (15 %) och uppvärmning av
byggnader (11 %).
Utsläpp kt CO2e/år
Sektor
Uppvärmning
av byggnader
Vägtrafik
Jordbruk

2007
18

2010
17

2015
11

2019
13

2020
13

07-20
-28 %

23
64

21
68

18
73

18
74

18
74

-22 %
+16 %

Genomförda åtgärder i Kronoby
Nedan följer ett axplock på vad som har gjorts kommunalt sedan klimatstrategin godkändes.
1. Kommunen har en godkänd handlingsplan för verkställande av regionens klimatstrategi,
som består av konkreta och mätbara åtgärder som har uppgjorts i samarbete med
kommunens alla avdelningar. Planen är ett levande dokument som följs upp
regelbundet, bland annat med hjälp av årsklockor. De följande två åtgärderna är båda
en del av planen:
2. Kommunen satsar på Grön flagg-certifiering: Nybyggda Nedervetil skola är redan
certifierad och nu har även samtliga av kommunens övriga grundskolor anmält sig till
Grön Flagg-programmet.
3. Cykelvägen längs Flygfältsvägen är officiellt invigd och för tillfället planerar kommunen
ytterligare två nya cykelvägar: en i Nedervetil och en längs sträckan Pedersöre–
Kronoby–Karleby utmed riksåttan. Den sistnämnda planeras i samarbete med
Pedersöre kommun och Karleby stad.

6

Bilaga Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden, 24.10.2022 § 42

17

Larsmo kommun

Larsmos totala utsläpp var 29 kt CO2e år 2020, vilket var 22 % mindre jämfört med år
2007 (37 kt CO2e). I Larsmo kom den största procentuella utsläppsmängden 2020 av den
totala utsläppsmängden från vägtrafik (33 %), sjötrafik (15 %) och uppvärmning av byggnader
(15 %).
Utsläpp kt CO2e/år
Sektor
Uppvärmning
av byggnader
Vägtrafik
Sjötrafik

2007
7

2010
8

2015
5

2019
5

2020
4

07-20
-43 %

9,7
8

9,6
6

8,8
5

9,7
4

9,5
4

-2 %
-50 %

Genomförda åtgärder i Larsmo
Nedan följer ett axplock på vad som har gjorts kommunalt sedan klimatstrategin godkändes.
1. I kommunen har Larsmo bostäder bytt från oljeuppvärmning till bergvärme i alla
fastigheter, vilket årligen sparar 90 000 liter olja. Kommunen har en fastighet kvar
med oljeuppvärmning, Holms fritidsgård, och den ska bytas ut under 2023.
2. Kommunen har sedan 2019 haft mätning av matsvinn 1 gång/år i en veckas tid i
skolor och daghem. Målet är att göra arbete med att förebygga matsvinn till rutin.
3. Kommunen har arbetat och arbetar med att öka den biologiska mångfalden genom
att inventera och bekämpa invasiva främmande växtarter, främst lupin och
jättebalsamin inom Jakobstadsregionens PIA projekt.

7
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Pedersöre kommun

Pedersöres totala utsläpp var 136 kt CO2e år 2020, vilket var 11 % mindre jämfört med
år 2007 (153 kt CO2e). I Pedersöre kom den största procentuella utsläppsmängden 2020 av
den totala utsläppsmängden från jordbruk (56 %), vägtrafik (20 %) och uppvärmning av
byggnader (10 %).
Utsläpp kt CO2e/år
Sektor
Uppvärmning
av byggnader
Vägtrafik
Jordbruk

2007
20

2010
21

2015
13

2019
15

2020
13

07-20
-35 %

32
71

30
76

27
77

28
78

27
76

-16 %
+7 %

Genomförda åtgärder i Pedersöre
Nedan följer ett axplock på vad som har gjorts kommunalt sedan klimatstrategin godkändes.
1. I fråga om vindkraft är kommunens delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark för 6
vindkraftverk godkänd. Purmo vindkraftspark planeras väster om Sisbacka och Lillby
för ca 44 vindkraftverk, MKB-processen pågår och kommunens vindkraftsstrategi
klar inom 2022
2. Gällande biogas bygger PK-Biogas Ab en ca 8 km lång gasledning för processvärme
mellan Edsevö och Kållby. Därtill byggs en biogasmottagningsstation/-tankstation för
personbilar och lastbilar i Edsevö. Biogasen köps från Jeppo Biogas men
målsättningen är att på sikt producera egen biogas.
3. Kommunen har installerat solfångare på kulturhuset Ax i Bennäs och solfångare
planeras på kommunens tre åldringshem.
4. Kommunen har anställt en teknisk fastighetsskötare med huvuduppgift att styra och
optimera tekniken för att undvika onödig energiförlust.
8
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Nykarleby stad

Nykarlebys totala utsläpp var 106 kt CO2e år 2020, vilket var 20 % mindre jämfört med
år 2007 (133 kt CO2e). I Nykarleby kom den största procentuella utsläppsmängden 2020 av
den totala utsläppsmängden från jordbruk (55 %), vägtrafik (18 %) och uppvärmning av
byggnader (10 %).

Utsläpp kt CO2e/år
Sektor
Uppvärmning
av byggnader
Vägtrafik
Jordbruk

2007
19

2010
19

2015
12

2019
10

2020
10

07-20
-47 %

22
61

20
72

18
66

20
64

19
58

-14 %
-3 %

Genomförda åtgärder i Nykarleby
Nedan följer ett axplock på vad som har gjorts kommunalt sedan klimatstrategin godkändes.
1. Staden har bytt ut vägbelysningen från kvicksilver till LED under året längs med
esplanaden i centrum.
2. Staden har haft ett matsvinn-projekt som har pågått i stadens lågstadier under våren.
Först vägdes matsvinnet en vecka i köket utan att matgästerna visste om det. Sedan
informerade staden om det och vägde därefter matsvinnet igen. Då kunde man se att
matsvinnet hade minskat från 100 g per person per vecka till 21 g per person per
vecka efter första kontrollveckan. Nytt matsvinn-projekt planeras under hösten
2022.
3. Staden har ökat och ökar den biologiska mångfalden genom skötsel av vårdbiotop
och inlett processen av frivillig fredning av sammanlagt 30,7 ha skog enligt Metsoprogrammet.

9
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3. Summering och nästa uppföljning
Sedan klimatstrategin godkändes har åtgärder i huvudsak vidtagits för att öka den biologiska
mångfalden samt minska utsläppen från vägtrafik och uppvärmning av byggnader. Därtill har
åtgärder så som att öka kunskap genom kunskapshöjande aktiviteter (utbildning, kampanj osv.)
inom tema klimat- och hållbarhet vidtagits för att omsätta klimatstrategin i praktiken.
I fortsättningen är det viktigt att prioritera åtgärder som minskar klimatavtrycket avsevärt.
Detta genom att fokusera på åtgärder inom kommunernas verksamhet där utsläppen är som
störst, dvs. inom sektorerna uppvärmning av byggnader och vägtrafik. Ett viktigt verktyg i det
omställningsarbetet som kan göra stor skillnad är att ställa klimat- och hållbarhetskrav i den
offentliga upphandlingen. Därtill bör kunskapshöjande aktiviteter inom tema klimat- och
hållbarhet ske fortlöpande.
I enlighet med klimatstrategin ska resultaten från uppföljningen rapporteras årligen efter att
Hinku-resultaten har publicerats. Dessa resultat kommer in i slutet på våren det påföljande
året. Nästa regionala uppföljning bör därför ske om ett år (2023) efter att Hinku-resultaten
har publicerats. Ansvarspart för uppföljningen är Jakobstadsregionens klimatarbetsgrupp.

10
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Bilaga: ALas 1.2:s utsläppssektorer och beräkningsprinciper1

Utsläppssektor

Beräkningsprincip

Fjärrvärme –
Förbrukning
utsläppshandel
Fjärrvärme –
Förbrukning
ansvarsfördelning

Hinkuberäkning
Ja
Ja

Oljevärme

Område

Ja

Elvärme
Jordvärme

Förbrukning
Förbrukning

Ja
Ja

Veduppvärmning Område

Ja

Annan separat
uppvärmning

Område

Ja

Konsumtionsel
Industrins el

Förbrukning
Förbrukning

Ja
Nej

Personbilar
Motorcyklar och
mopeder

Förbrukning
Förbrukning

Ja
Ja

Bussar –
genomfart
Skåpbilar –
genomfart
Lastbilar –
genomfart
1

Område

Nej

Område

Nej

Område

Nej

Observationer
Produktion som sker i
kommunen + inköp försäljningar.
Delsektorer: boende, tjänster,
industri och jordbruk.
Delsektorer: boende, tjänster,
industri och jordbruk.
Finländskt genomsnittsel,
månadskoefficient.
Delsektorer: boende, tjänster,
industri och jordbruk.
Småskalig vedeldning.
Boende, tjänster, industri och
jordbruk.
Gas, tjock eldningsolja, torv,
kol. Boende, tjänster, industri,
jordbruk.
Finländskt genomsnittsel.
Delsektorer: Boende, tjänster,
industri och jordbruk.

Den årliga fordonskilometer
för fordon som registrerats i
kommunen oberoende av
kommungränser.
Delsektorer: vägar och gator.
Områdesspecifika utsläpp
minskade med genomfart =
”egen vägtrafik”.
Undersektorer: vägar och
gator.

Tabell hämtad från Finlands Miljöcentral. Utsläppsberäkningens metoder. Tillgänglig på:
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/svFI/Utslapp_och_indikatorer/Kommunernas_och_stadernas_vaxthusutslapp/Utslappsberakningens_metoder(5805
4) (2021).
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Bussar – ingen
genomfart
Skåpbilar – ingen
genomfart
Lastbilar – ingen
genomfart
Spårtrafik

Område

Hinkuberäkning
Ja

Område

Ja

Område

Ja

Område

Ja

Sjötrafik

Område

Ja

Utsläppssektor

Beräkningsprincip

Industrin –
Område
utsläppshandel
Industri –
Område
ansvarsfördelning
Arbetsmaskiner
Område

Nej

F-gaser

Område

Ja

Jordbruk

Område

Ja

Avfallshantering
Industrins avfall

Förbrukning
Förbrukning

Ja
Nej

Kompensationer

Område

Ja

Ja
Ja

Observationer
Fordonskilometer för fordon
som registrerats i andra
kommuner på det område som
granskas.
Delsektorer: Vägar och gator.
Tunnelbana, spårvagnar,
närtåg, persontrafik el och
diesel samt godstrafik el och
diesel.
Fritidsbåtar, passagerarbåtar
och kryssningsfartyg,
fraktfartyg, fiskebåtar,
arbetsbåtar samt färjor och
lastbåtar.
Användning av bränslen i
industrin. Innehåller inte
elproduktion eller såld
fjärrvärme.
Bygg- och gruvindustrin, väg, jordbruks- och
skogsbruksmaskiner samt
andra arbetsmaskiner.
Kylanläggningar i handeln
och storkök, ventilation i
byggnader, ventilation i
fordon och andra.
Djurens matsmältning,
gödselbehandling och
åkerbruk; oorganiska gödsel,
organiska gödsel, jordmånen,
andra.
Avfallsmängd som produceras
i kommunen, oberoende av
hanteringsplatsen.
Delsektorer:
avstjälpningsplatser,
rengöring av avloppsvatten,
kompostering och rötning;
industrin och kommunalt
avfall.
För produktion av vindkraft
beräknas klimatkompensation
med koefficienten för
finländskt genomsnittsel.
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Dnr: KRON/353/00.00.01.02/2022

43 §.

Justering av könsfördelningen i Österbottens
välfärdsområdes äldreråd

Österbottens välfärdsområde har under året begärt att kommunerna skall utnämna
medlemmar till välfärdsområdets påverkansorgan, äldrerådet, för mandatperioden 1.1.2023–
31.5.2025. Dessa medlemmar representerar sin egen kommuns äldreråd i
välfärdssamkommunen samt fungerar som informationskanal mellan kommunen och
välfärdssamkommunens påverkansorgan.
Äldreråden i kommunerna valde sina representanter, varpå det kom en komplettering från
Österbottens Välfärdsområde den 6 september om att kommunerna bör ta 4 a § i lagen om
jämställdhet mellan kvinnor och män i beaktande när de utnämner ordinarie medlemmar och
ersättare till påverkansorgan så att den ordinarie medlemmen och ersättaren inte är av
samma kön. En del av kommunernas äldreråd behandlade valet av representanter på nytt
under extra insatta möten.
Den 18.10 fick kommunerna ännu ett krav på justering av könsfördelningen i Österbottens
välfärdsområdes äldreråd. Vid sammansättningen av påverkansorgan bör lagen om
jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986 §4a) tillämpas. För att kraven i lagen ska bli
bemötta ska kvinnor och män vara representerade bland de ordinarie medlemmarna och
ersättarna till minst 40 procent vardera.
Könsfördelningen i äldrerådet bemöter i nuläget inte de krav som ställs i jämställdhetslagen.
Kommunerna i Norra området (Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre) har
nominerat 5 män till ordinarie medlemmar och 4 kvinnor och en man till ersättare.
Kommunerna i Norra området ombeds nu tillsammans att se över de medlemmar som de
utsett till äldrerådet för att följande fördelning ska bli omsatt i praktiken:
- Ordinarie medlemmar: 3 av det ena könet, 2 av det andra könet
- Ersättare: 3 av det ena könet, 2 av det andra könet
Bilageförteckning:
Kommunspecifik justering av könsfördelningen i Österbottens välfärdsområdes äldreråd
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden diskuterar fördelningen mellan män och kvinnor i Österbottens
välfärdsområdes äldreråd och kommer överens om vilka kommuner som byter representant
så att könsfördelningen uppfylls enligt jämställdhetslagen.
Beslut:
Samarbetsnämnden diskuterade fördelningen mellan män och kvinnor i Österbottens
äldreråd och kom överens om att Larsmo byter sin ordinarie representant till en
____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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kvinna och förhandling sker med Nykarleby att även de byter och får en kvinnlig
ordinarie representant så att könsfördelningen uppfylls enligt jämställdhetslagen.
____________

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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Kommunspecifik justering av
könsfördelningen i Österbottens
välfärdsområdes äldreråd
Österbottens välfärdsområde står i beråd att tillsätta påverkansorgan dit kommunerna ombetts utse
medlemmar för mandatperioden 1.1.23-31.5.25. Vid sammansättningen av påverkansorgan bör
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986 §4a) tillämpas. För att kraven i lagen ska
bli bemötta ska kvinnor och män vara representerade bland de ordinarie medlemmarna och
ersättarna till minst 40 procent vardera. Könsfördelningen i äldrerådet bemöter i nuläget inte de
krav som ställs i jämställdhetslagen i och med att merparten av kommunerna har utsett en man till
ordinarie medlem och en kvinna till ersättare. De personer som kommunerna utsett till äldrerådet
framgår av nedanstående tabell.

Äldreråd/Vanhusneuvosto

Larsmo/Luoto
Kronoby/Kruunupyy
Jakobstad/Pietarsaari
Pedersöre
Nykarleby/Uusikaarlepyy
Vörå/Vöyri
Vasa/ Vaasa
Korsholm/Mustasaari
Laihela/ Laihia
Malax/Maalahti
Korsnäs
Närpes/Närpiö
Kaskö/ Kaskinen
Kristinestad/
Kristiinankaupunki

Ordinarie medlemmar/
Varsinaiset jäsenet:
Kvinnor/naisia 4,
män/miehiä 10
Ulf Axell
Hans-Erik Lindgren
Antero Varila
Henrik Sandberg
Ralf Skåtar
Göran Westerlund
Irmeli Mandell
Leif Rönnskog
Heikki Mäkinen
Pär-Gustav Lindh
Vivan Vesterback
Anna-Greta OlsioTuisku
Pirkko Mäenpää
Hans Ingvesgård

Ersättare/Varajäsenet:
kvinnor/naisia 10,
män/miehiä 4
Agneta Sandvik
Britt-Marie Pålsson
Ulla Grönvall-Streng
Gudrun Eklöv
Armas Tiittanen
Tarja Finne
Jussi Perttola
Viveca Backlund
Vuokko Rintala
Lili-Ann Brolund
Håkan Häggblom
Roy Wilson
Aarno Lindholm
Anja Heinänen
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I och med detta ber vi kommunerna tillsammans se över sina nomineringar till äldrerådet.
Norra området (Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby):
Vi ber kommunerna i det norra området, dvs. Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre och
Nykarleby, tillsammans se över de medlemmar som de utsett till äldrerådet för att följande
fördelning ska bli omsatt i praktiken:
Ordinarie medlemmar: 3 av det ena könet, 2 av det andra könet
Ersättare: 3 av det ena könet, 2 av det andra könet
Mellersta området (Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela):
Vi ber kommunerna i det mellersta området, dvs. Vörå, Korsholm, Vasa och Laihela, tillsammans
se över de medlemmar som de utsett till äldrerådet för att följande fördelning ska bli omsatt i
praktiken:
Ordinarie medlemmar: män 2, kvinnor 2
Ersättare: kvinnor 2, män 2
Södra området (Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad):
Könsfördelningen i det södra området bemöter redan kravet i jämställdhetslagen, varför den inte
behöver ses över.
Ordinarie medlemmar: män 2, kvinnor 3
Ersättare: kvinnor 2, män 3

Vi ber er skicka era förändringar senast 18.11.2022 till sari.west@ovph.fi.
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44 §.

Delgivningsärenden

a) Jarl Sundqvist från Concordia delgav en sammanställning av viktiga infraprojekt i nejden
inför regeringsförhandlingarna.
Beslut:
Samarbetsnämnden antecknar delgivningsärendena för kännedom
__________

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer

