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KRONOBY KOMMUN

Laglighet och beslutförhet

Konstateras att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
____________

45 §.
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KRONOBY KOMMUN

Val av protokolljusterare

Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt besluter om justering. Protokollet 
justeras via e-post senast den 12 december 2022 och undertecknas vid följande möte. 
 

Beslut:

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

46 §.
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Sammanträdesdatum

Sida
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____________________________________________________________________________
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Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes enhälligt i föreliggande form.
____________

47 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
08.12.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/403/10.04.01.04/2022

Skrivelse från kommunerna gällande räddningsväsendets 
hyror

Den nya vårdreformen för med sig en del ekonomiska utmaningar, så även för Österbottens
välfärdsområde.  Detta  har  gjort  att  man  från  välfärdsområdets  sida  givetvis  försöker
minimera kostnaderna så långt som möjligt.

När det gäller vårdens och omsorgens fastigheter har välfärdsområdet utgått från statsrådets
förordning (272/2022) där man i kapitalhyran skall använda ett avkastningskrav på 6 procent
beräknat på byggnadens tekniska värde enligt 4 §. Detta gör att alla kommunala fastigheter i
området behandlas på samma sätt, vilket är viktigt.

Dylika principer har inte använts gällande räddningsverkets fastigheter, utan här har gällande
hyresavtal transporterats, vilket även är tillåtet enligt förordningen. Dessa hyresavtal har inte
följt samma principer i Österbottens och i Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets
räddningsverk,  vilket  nu  leder  till  att  kommunerna  inte  behandlas  likvärdigt  inom  hela
välfärdsområdet.
 
Kommunala  samarbetsnämnden  i  Pedersörenejden  vill  genom  en  skrivelse  till  välfärds-
områdets styrelse och direktör Marina Kinnunen belysa denna olikhet. Samarbetsnämnden
föreslår  i  skrivelsen att  alla  hyresavtal  för  räddningsverket  i  Österbotten ses  över  under
början av år 2023 för att sedan följa enhetliga och jämlika principer samt om möjligt följs
samma principer som för vårdens och omsorgens fastigheter.

Bilageförteckning:
Skrivelse till Österbottens Välfärdsområde gällande hyror för räddningsverkets fastigheter

Ordförandens förslag:

Samarbetsnämnden bekantar  sig med skrivelsen och besluter  att  skicka den till  berörda
ansvarspersoner.

Beslut:

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

48 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida
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08.12.2022

____________________________________________________________________________
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Styrelsen för Österbottens välfärdsområde 

Direktör Marina Kinnunen 

 

Bästa välfärdsområde, 

Den kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden förstår välfärdsområdets ekonomiska 

utmaningar mycket väl. Ändå ser samarbetsnämnden det som ytterst viktigt att lyfta upp ett 

ärende gällande de hyror som välfärdsområdet erlägger kommunerna för de fastigheter 

räddningsväsendet hyr. 

Gällande vårdens och omsorgens fastigheter har välfärdsområdet gått in för en modell där alla 

kommunala fastigheter i området behandlas på samma sätt. Det är en bra och viktig princip. 

Modellen har utgått från statsrådets förordning om bestämmande av hyra enligt hyresavtal 

mellan kommuner och välfärdsområden under övergångsperioden 2023–2026 (272/2022). 

Enligt förordningen ska man i kapitalhyran använda ett avkastningskrav på 6 procent beräknat 

på byggnadens tekniska värde enligt 4 §. 

Gällande de byggnader som hyrs av kommunerna för räddningsväsendets behov har samma 

principer inte tillämpats. Istället har välfärdsområdet gått in för att transportera gällande 

hyresavtal. Också detta är tillåtet enligt ovannämnda förordning. Det leder dock till att 

kommunerna i välfärdsområdet behandlas olika eftersom olika principer för uppgörande av 

hyreskontrakt har använts inom Österbottens räddningsverk och inom Mellersta Österbottens 

och Jakobstadsområdets räddningsverk. Det här är inte skäligt eftersom kommunerna bör 

behandlas på samma sätt och enligt samma principer inom hela välfärdsområdet. 

Den kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden vill med denna skrivelse till 

välfärdsområdets styrelse och dess direktör rikta uppmärksamhet på denna olägenhet. 

Samarbetsnämnden föreslår att välfärdsområdet under början av år 2023 ser över 

hyreskontrakten för räddningsväsendets fastigheter så att alla kommunala hyresavtal i 

Österbotten följer enhetliga och jämlika principer. Allt annat än en jämlik behandling av 

kommunerna till denna del känns orimlig. I första hand är det viktigaste att grundprincipen för 

hyresbestämningen är densamma för alla kommuner och i andra hand för samarbetsnämnden 

fram att hyresbestämningen om möjligt kunde följa samma principer som för vårdens och 

omsorgens kommunala fastigheter. 

Med hopp om positiv respons och en översyn av räddningsväsendets hyror! 

 

Pedersörenejdens samarbetsnämnd 
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Anne Ekstrand   Malin Brännkärr 

Stadsdirektör Jakobstad   Kommundirektör Kronoby 

 

 

 

 

Johanna Holmbäck   Martin Norrgård 

Förvaltningschef Larsmo   Stadsdirektör Nykarleby 

 

 

 

 

Stefan Svenfors 

Kommundirektör Pedersöre 
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/65/14.04.00/2022

Sysselsättningsreformen 2024

Samarbetsnämnden 14.2.2022

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  sysselsättningen,  vilket
kommunerna  i nejden sedan tidigare upprätthåller tillsammans.  

Kommundirektörens förslag:

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

Beslut:

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

49 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
08.12.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer

 7



KRONOBY KOMMUN

______________
Samarbetsnämnden 4.4.2022

Diskussioner, om hur sysselsättningsåtgärderna i nejden skall ordnas och koordineras från och med
år 2024, har förts på flera plan och i olika sammanhang. Det har förts fram för- och nackdelar med att
ha två eller endast ett koordineringsområde inom landskapet Österbotten.

För  att  ha  endast  ett  samarbetsområde  i  landskapet  talar  större  resurser  och  möjligheter  till
samanvändning av dessa.  Hit  hör t.ex. möjligheterna att  locka inhemsk och utländsk arbetskraft,
ordna utbildningar och samanvända specialiserad personal. 

För att ha två samarbetsområden, dvs ett i den södra delen av landskapet och ett eget för Kommunala
samarbetsnämndens kommuner, talar bättre lokalkännedom gällande såväl företag som personer i
arbetsför ålder, möjlighet att skräddarsy verksamhet enligt lokala behov, en möjlighet att själva bygga
upp  verksamhetssystemen  och  formerna  och  att  en  lokal  aktör  för  tjänsterna  närmare
människorna/invånarna, vilket är syftet med reformen. I en modell med två områden behövs oavsett
samarbete både inom Österbotten och bredare. 

Arbetskraftsbasen  i  Kommunala  samarbetsnämndens  område  uppfyller  kravet  på  minst  20000
personer.

Ordförandens förslag:

Samarbetsnämnden förordar att det förberedande arbetet i första hand utgår från att kommunerna i
samarbetsnämndens verksamhetsområde bildar ett eget samarbetsområde för att trygga det lokala
behovet av arbets- och näringstjänster. Vidare uppmanar Samarbetsnämnden kommunerna att också
lyfta frågan för kommunal diskussion.

Beslut:

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.

____________

Samarbetsnämnden 8.12.2022

Diskussioner gällande sysselsättningsreformen 2024 har pågått i regionen och en stark vilja
att hitta den mest lämpade modellen för området finns. Organiseringsansvaret för arbets-
och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025.

Eftersom man vill utreda förändringen grundligt har samarbetsnämnden bett om en offert för
en framtidsredogörelse om sysselsättningstjänsterna i Jakobstadsregionen 1.1.2025.

Redogörelsen består av två delar: 

a)  rapportens  databas  som  skulle  ge  kommunerna  en  övergripande  bild  av  regionens
sysselsättning och servicestruktur innan reformen samt en utvärdering av reformens effekter.
b) alternativ, rekommendationer och beredningsplan som bland annat skulle ge kommunerna
en utvärdering av alternativa organiseringsmodeller;  servicestruktur som på bästa möjliga
sätt främjar snabb sysselsättning och ökar tjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och
mångsidighet.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
08.12.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Tidsåtgången för redogörelsen är cirka 136 timmar, och kostnaden är 36,29 €/timme utan
moms (moms 24%).

Ordförandens förslag:

Samarbetsnämnden godkänner offerten för en utredning kring en modell för sysselsättningen
i Jakobstadsregionen år 2025. Kostnaderna fördelas enligt invånarantal (Concordia-nyckeln)
bland kommunerna. Samarbetsnämnden uppmanar kommunerna att tillkännage beslutet till
sina beslutande organ. 

Beslut:

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
08.12.2022

____________________________________________________________________________
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/402/00.04.01/2022

Infraprojekt i Jakobstadsregionen

För att trygga den tillverkande industrins och exportföretagens möjligheter att växa samt att
säkra konkurrenskraften hos regionens företag bör det finnas ett välfungerande vägnät. Det
målinriktade hållbarhetsarbetet som företagen i Jakobstadsregionen har igångsatt bör stödas
med satsningar på god infrastruktur. 

Infrastrukturen  är  en  regionalpolitisk  fråga  där  statsmakten,  med  hjälp  av  strategiska
satsningar  på  infrastruktur,  bör  jämna  ut  skillnader  mellan  regioner  så  att  företagens
konkurrenskraft tryggas i alla delar av landet. 
   
Jakobstadsregionens  trafikarbetsgrupp  har  gjort  en  sammanställning  gällande  viktiga
vägprojekt  i  Jakobstadsnejden  och önskar  få  kommentarer  av  samarbetsnämnden innan
skrivelsen skickas till  berörda påverkare och riksdagsledamöter samt ministrar.  Samman-
ställningen är också en del av arbetet med att påverka inför nästa regeringsprogram.

Jarl Sundqvist från Concordia informerar om sammanställningen.

Bilageförteckning:
Regionens vägprojekt

Ordförandens förslag:

Samarbetsnämnden diskuterar ärendet  och konstaterar att  sammanställningen skickas till
berörda påverkare, riksdagsledamöter och ministrar samt användas som material inför nästa
regeringsförhandlingar.

 
Beslut:

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget, med en komplettering
gällande kommunöverskridande lätta trafikleder Edsevö – Karleby och Nykarleby –
Jakobstad, samt med en komplettering gällande RV 749 och Furuholmen i  Larsmo
kommun. Kommun- och stadsdirektörerna godkänner och undertecknar det slutliga
dokumentet i december 2022. 
____________

50 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida
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Protokolljusterarnas signaturer

 10



 

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab          Skolgatan 25-27 C, 68600 Jakobstad           tel/puh 010 239 7550   

Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Oy            Koulukatu 25-27 C, 68600 Pietarsaari      info@concordia.jakobstad.fi 

www.concordia.jakobstad.fi                                                       www.jakobstadsregionen.fi       www.pietarsaarenseutu.fi  

       

God tillgänglighet säkrar tillväxt och försnabbar omställning 

 

Ett välfungerande vägnät är det bästa sättet att trygga den tillverkande industrins och 

exportföretagens möjligheter att växa och att säkra konkurrenskraften hos regionens företag. 

Samtidigt är smidiga förbindelser ett av de bästa sätten att skapa förutsättningar för omställning till 

hållbara produktionsmetoder och transporter. Det starka och målinriktade hållbarhetsarbete som 

företagen i Jakobstadsregionen har igångsatt bör stödas med satsningar på god infrastruktur. 

Säkrande av god infrastruktur är i allra högsta grad en regionalpolitisk fråga där statsmakten, med 

hjälp av strategiska satsningar på infrastruktur, bör jämna ut skillnader mellan regioner så att 

företagens konkurrenskraft tryggas i alla delar av landet.     

Smidiga och snabba färdsätt är en nödvändighet för att regionens företag skall vara 

konkurrenskraftiga inte bara som leverantörer av produkter och tjänster utan också som 

arbetsgivare. 

 

De fem viktigaste omställningsbefrämjande vägprojekten i Jakobstadsregionen: 

 

Ytterjeppo korsningsområde riksväg 8/riksväg 19  

Riksväg 8 på sträckan Vasa-Karleby är en del av stomförbindelsen mellan hamnstäderna på västkusten 

mellan Åbo och Uleåborg. Riksväg 8 hör till EU:s TEN-T övergripande nät. Riksvägen är viktig för 

västkustens tunga exportindustri och hamntransporter. Dessutom är riksväg 8 Finlands viktigaste 

specialtransportrutt i syd-nordlig riktning. Korsningen mellan Riksväg 8 och Riksväg 19 är en av de 

livligast trafikerade korsningarna i Jakobstadsregionen. De båda riksvägarna är viktiga 

förbindelseleder och en knutpunkt, framför allt för trafiken till och från Mirkas slipmedelsfabrik i 

Jeppo, som är en arbetsplats för ca 800 personer och för trafiken in till Nykarleby centrum. Tryggandet 

av trafiken vid Mirkas korsningsområde hör till denna utvecklingshelhet. Trafikmängden längs Riksväg 

8 norrut är över 4000 fordon per dygn, medan trafikmängden söderut samt längs Riksväg 19 ligger 

mellan 2000 och 4000 fordon per dygn. Hastighetsbegränsningen på riksvägarna är sommartid i 

huvudsak 100 km/h. På avsnittet genom den nuvarande korsningen är begränsningen 60 km/h. 

Åtgärden omfattar byggande av planskild korsning och förbättringar av Riksväg 8, Riksväg 19 och 

Regionväg 749, samt gång- och cykelleder i området. 

Kostnad: 8,5M€. 
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Färdigställandet av Jakobstads Hamnväg: Stamväg 68 

Stamväg 68, eller Hamnvägen, är exportens livsnerv i Jakobstadsregionen. Det nuvarande och 

framtida behovet av specialtransporter, ökade trafikmängder av tung trafik och behovet av trygga in- 

och utpendlingsförbindelser är viktiga för den planerade och förverkligade tillväxten hos företagen. 

En breddning av två broar (broarna över Esse å och Purmo å) samt fungerande anslutningar bidrar till 

ökad trygghet och smidighet. Färdigställandet av Hamnvägen omfattar också vägsträckan 

Larsmovägens östra del (7494) från UPM-rondellen vidare mot Jakobstads hamn som bör upptas i det 

vägnät som staten upprätthåller. På så sätt tryggar man den roll som en exporthamn i 

Jakobstadsregionen bör ha i framtiden och utvecklandet av specialtransporter ut till Alholmens hamn 

i Jakobstad.  

Uppskattade totalkostnader enligt vägplan ”Förbättring av broar och anslutningar längs Stamväg 68 

mellan Bergövägen – Gamla Pirilövägen, Jakobstad, Pedersöre”. Kostnad: 6,2 M€.  

Förbättring av kvarstående vägavsnittet för stora specialtransporter ända till hamnen, inklusive 

Larsmovägens östra del och Alholmsvägen (7494). Kostnad: ytterligare 1 M€. 

Totalkostnad: ca 7,2 M€ fördelas en del, minst 300 000 €, till kommunen och ledningsinnehavarna. 

 

Höjande av nivån på riksväg 8 med omkörningsfiler och viltstängsel 

Trafiksäkerheten och -smidigheten behöver kraftigt förbättras längs riksväg 8. Riksväg 8 är en viktig 

trafikled för varutransporter och råvaruleveranser till regionens tillverkande industri och för 

massaindustrin i Jakobstad. Riksväg 8 är också en viktig pendlingsled och trygg rörlighet i regionen 

är ett viktigt argument för att locka arbetskraft till regionens företag. Nivån på säkerhet och 

smidighet behöver höjas med hjälp av följande åtgärder: 

Viltstängsel 15 km i Nykarleby. Kostnad: 750.000€ 

Standardhöjning Kronoby- Kronobyåsen med omkörningsfiler och mitträcken. Kostnad: 3,8M€. 

Standardhöjning Gunilack-Kovjoki med omkörningsfiler och mitträcken samt åtgärdande av 

fyrvägskorsningar i Ytterjeppo och Kovjoki. Kostnad: 8 M€. 

Standardhöjning Edsevö-Lepplax med omkörningsfiler och mitträcken: Kostnad: 20M€. 

 

Stamväg 63 genom Terjärv (Ena-Kaustby): höjande av säkerhet 

Den snabbaste vägen från Seinäjoki till Uleåborg går längs Stamväg 63. Vägen är en viktig förbindelse 

för industrins tunga transporter. Många stora investeringar finns i området, bland annat Kelibers 
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investering i ett omfattande gruvprojekt som har stora effekter på tillväxt och sysselsättning över ett 

stort ekonomiområde. 

Stamväg 63 har i olika etapper breddats och förbättrats för att svara mot ökade trafikmängder. 

Sträckningen genom Kronoby mellan Ena och Kaustby är inte åtgärdad och är därför för smal, krokig 

och svarar inte mot nivån längs sträckningen på de övriga avsnitten. Den tunga trafiken är betydande: 

260-280 fordon per dygn och den totala trafikmängden är upp till 2.700 fordon per dygn. Den 

nuvarande sträckningen går genom fyra mindre byacentrum som också är en skolväg för ortens barn.   

 

Den drygt 10 kilometer långa sträckan har beviljats finansiering för översiktsplaneringen i 

Trafikledsverkets projektbudget för 2023. Det är viktigt att komma vidare också med 

vägplaneringen. Höjande av säkerheten kräver en ny sträckning av det aktuella vägavsnittet.  

Kostnad: 20,0M€ samt medel för fortsatt planering 

 

Rondell – RV749 och Furuholmsvägen 

Regionväg 749 går genom hela Larsmo kommun. Hastighetsbegränsningen längs RV749 är i 

huvudsak 80 km/h, förutom avsnittet genom Holm centrum där begränsningen är 60 km/h. Längs 

vägen finns belysning. Antalet fordon per dygn längs den södra delen (Södra Larsmovägen) är cirka 

6 300, varav den tunga trafikens andel ligger mellan 4 och 8 procent. I kommunens 

trafiksäkerhetsplan nämns RV749 och i synnerhet korsningen med Förbindelseväg 7494 

(Furuholmsvägen) som ett av de mest trafikfarliga avsnitten i Larsmo.  Korsningen beskrivs som 

”farlig för alla som rör sig där”. Korsningen är livligt trafikerad, både av pendlare, tunga transporter 

och cyklister. Många skolbarn passerar korsningen på väg till och från Risö skola. I detaljplanen finns 

utrymme reserverat för projektet. Speciellt morgon och kväll uppstår långa väntetider i korsningen, 

med trafikfarliga situationer och olyckstillbud som följd.  

Med hjälp av en rondell och underfarter vill man öka tryggheten i korsningsområdet, skapa bättre 

förutsättningar för den tunga trafiken och för specialtransporterna att smidigt röra sig till och från 

Alholmens industriområde i Jakobstad. En rondellösning i korsningsområdet förbättrar också 

avsevärt tryggheten för den lätta trafiken.  Vägplan saknas. 

Kostnad: 1,9M€  
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Övriga tyngdpunktsområden 

Den regionala NTM-centralen i Österbotten bör också anvisas tillräckliga planeringsmedel för att öka 

beredskapen att starta upp vägprojekt. Beredskapen att planera för kommande projekt bör höjas 

genom att anvisa mera planeringsmedel. På så sätt blir utvecklandet av trafiklederna mera långsiktigt 

och kan svara bättre mot regionens behov. 

 

 

 

 

Malin Brännkärr, kommundirektör Kronoby 

 

 

Anne Ekstrand, stadsdirektör Jakobstad 

 

 

Gun Kapténs, kommundirektör Larsmo 

 

 

Martin Norrgård, stadsdirektör Nykarleby 

 

 

Stefan Svenfors, kommundirektör Pedersöre 
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/404/00.04.01/2022

Projektanställd för klimatarbetet i Jakobstadsregionen

Jakobstadsregionen  har  en  godkänd  klimatstrategi  för  perioden  2021–2030.  Efter  att
klimatstrategin  blev  godkänd  har  arbetet  fortsatt  inom  ramen  för  projektet  ”Hållbara
Jakobstadsregionen  –  kunskapslyft  och  resultat”.  Det  av  Miljöministeriet  och
Samarbetsnämnden  finansierade  projektet  hade  som  mål  att  omsätta  den  godkända
regionala klimatstrategin i praktiken. Projektet tog slut den 30.11.2022.

Jakobstadsregionen bör även i fortsättningen hålla sig i framkant vad gäller klimatarbete och
följa med utvecklingen och uppdatera samt uppfölja den regionala klimatplanen enligt den
nya klimatlagen, som trädde i kraft den 1 juli 2022.

För att garantera att klimatarbetet i regionen får en aktiv fortsättning även i framtiden vore det
lämpligt att fortsättningsvis ha en projektanställd på 100 % under 3 år. Den projektanställda
skulle  finnas  tillgänglig  för  alla  delaktiga  kommuner.  Jakobstad  kunde  fungera  som
ansvarskommun  för  avtalet  och  den  totala  kostnaden  beräknas  till cirka  50 000  €,  som
planeras att delas mellan kommunerna enligt den så kallade Concordia-nyckeln.

Bilageförteckning:
Samarbetsavtal

Ordförandens förslag:

Samarbetsnämnden förordar för egen del att kommunerna deltar i finansieringen av en 100
% projektanställd under 3 år för klimatarbetet i regionen  och uppmanar kommunerna att i
positiv anda behandla förslaget och samarbetsavtalet i sina beslutande organ.

Beslut:

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

51 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
08.12.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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 1(2) 

SAMARBETSAVTAL    
 
 
 
1 AVTALSPARTER 
 
 Staden Jakobstad 
 Kronoby kommun  

Larsmo kommun  
Nykarleby stad 

 Pedersöre kommun  
  
 
2 AVSIKTEN MED AVTALET 
 

Avtalskommunerna besluter att sköta klimatärenden i form av en gemensam 
befattning. 
 

3 ANSVARSKOMMUN 
 

Avtalskommunerna har i detta avtal kommit överens om att Staden Jakobstad 
är ansvarskommun. Ansvarskommunen ordnar utrymmen åt den anställda 
personen och sköter gemensamma betalningar och faktureringar.   
 

4 PERSONAL  
Den gemensamma befattningshavaren är anställd av ansvarskommunen. 
Personen är verksam i alla avtalskommuner.  
 

5 KOSTNADER 
 
Lönekostnader, administrativa kostnader och kostnader för utrymmen delas 
mellan avtalskommunerna enligt den s.k. Concordianyckeln. 
 

6 AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPSÄGNING AV AVTALET 
 
Detta avtal träder i kraft efter att det har godkänts i avtalskommunerna och är i 
kraft i tre år.  
 

7 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 
förvaltningstvistemål i laga domstol. 
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 2(2) 

 
Jakobstad den ___  december 2022 
 
 
 
 
 
Larsmo kommun    Pedersöre kommun 
 
 
 
 
 
Nykarleby stad    Staden Jakobstad    
 
 
 
 
 
Kronoby kommun 
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/349/05.19/2022

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.

Beslut:

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enighet med förslaget.
____________

52 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
08.12.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer

 18



KRONOBY KOMMUN

Samarbetsnämnden 8.12.2022

Samarbetsnämnden har fått  ta del av After Eights uppsökande ungdomsverksamhet som
riktar sig till ungdomar mellan 15 – 28 år i Jakobstadsregionen.

Under  tidigare  år  har  samarbetsnämndens  kommuner  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.

Samarbetsnämnden  beslöt  tidigare  att  kommundirektörerna  bör  komma  överens  om  en
fördelningsnyckel för innevarande verksamhetsår vad gäller det ekonomiska deltagandet i
After Eights ungdomsverksamhet. 

Eftersom  användningen  av  After  Eights  erbjudna  tjänster  har  använts  mycket  ojämnt  i
regionen  föreslås  istället  följande  fördelningsnyckel:  50  %  baserat  på  invånarantalet  i
kommunen/staden  och  50  %  baserat  på  användningen  under  de  senaste  3  åren.
Fördelningsnyckeln  jämnar  ut  användningen,  men  beaktar  också  att  förändringar  i
användning  kan  ske  tillfälligt  och  att  behovet  av  tidsanvändning  för  den  uppsökande
verksamheten kan variera beroende på den som uppsöks.

Ordförandens förslag:

Samarbetsnämnden förordar för egen del att kommunerna deltar i After Eights verksamhet
för uppsökande ungdomsverksamhet och att fördelningen av finansieringsbidraget blir 50 %
baserat på invånarantalet i kommunen/staden och 50 % baserat på användningen under de
senaste  3  åren  samt  uppmanar  kommunerna  att  i  positiv  anda  och  så  fort  som möjligt
behandla förslaget i sina beslutande organ.  

Beslut:

Samarbetsnämnden beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
__________

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
08.12.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Delgivningsärenden

a) Kommunala samarbetsnämndens preliminära mötesdatum för 2023 är 30.1, 20.3 och
8.5. Från hösten 2023 tar Jakobstad över som värdkommun.

Ordförandens förslag:

Samarbetsnämnden antecknar delgivningsärendena för kännedom.

Beslut:

Samarbetsnämnden antecknar delgivningsärendena för kännedom
__________

53 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
08.12.2022

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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