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Sammanträdesplats Kommungården i Kronoby

Beslutande:                                               Ersättare            

 Marcus Henricson tf. kom.dir., Kronoby

 Marika Hagnäs kfm-ordf., Kronoby

 Bengt-Johan Skullbacka kst-ordf., Kronoby, 
       →15:16, § 13

 Anne Ekstrand stads.dir., Jakobstad

 Annica Haldin sfm-ordf., Jakobstad

 Owe Sjölund sst.ordf., Jakobstad

 Kari Koskela sfm-II vice ordf., Jakobstad

 Gun Kapténs kom.dir, Larsmo 
 Peter Östman fmg.ordf., Larsmo 
 Robin Sundelin kst.ordf., Larsmo 
 Martin Norrgård, stadsdir. Nykarleby, → 13:59 § 11

 Steven Frostdahl sfg.ordf.,Nykarleby

 Siw Frostdahl-Blomqvist sst.ordf., Nykarleby, 
       → 14:18, § 12, via Teams   

 Stefan Svenfors kom.dir.,Pedersöre 
 Niclas Sjöskog kfm.ordf.,Pedersöre

 Johanna Holmäng kst.ordf.,Pedersöre

 

Övriga närvarande:

  Jarl Sundqvist, Concordia, →15:14, § 13 

  Susanne Nyberg, förv.chef, protokollförare

  Pia Fraktman, Fraktman consulting, → 13:59, § 11

  Stig-Göran Forsman, FAB Kronoby Flyghangar, 
       13:59–15:09, § 12

Paragrafer: 8–13 §.

Underskrifter: Ordförande:

Marcus Henricson

Protokollförare:

Susanne Nyberg

Protokolljustering Elektronisk justering den 22 mars 2023

Anne Ekstrand
protokolljusterare

Owe Sjölund
protokolljusterare

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

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

Susanne Nyberg, förvaltningschef
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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.
____________

8 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
20.03.2023

____________________________________________________________________________
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 22 mars 2023 och undertecknas vid följande möte. 
 

Beslut: 

Samarbetsnämnden utsåg enhälligt  Anne Ekstrand  och  Owe Sjölund till  protokoll-
justerare.
____________

9 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
20.03.2023

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Godkännande av föredragningslistan

Beslut: 

Föredragningslistan godkändes enhälligt i föreliggande form.
____________

10 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
20.03.2023

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/100/00.04.01/2023

Utredning om offentliga arbets- och näringstjänster i 
Jakobstadsregionen

Pia Fraktman utreder på uppdrag av kommunerna i Jakobstadsregionen hur de offentliga
arbets- och näringstjänsterna i regionen ska organiseras från och med den 1 januari 2025,
när organiseringsansvaret för dem övergår från staten till kommunerna. 

Riksdagen godkände lagstiftningen om reformen den 1 mars 2023. Enligt 12 § i den nya
lagen om ordnande av arbetskraftsservice kan kommuner vars arbetskraftsunderlag uppgår
till minst 20 000 personer själva ordna arbetskraftsservicen. 

En kommun vars arbetskraftsunderlag inte uppgår till 20 000 personer ska tillsammans med
en eller flera andra kommuner bilda ett samarbetsområde med en arbetskraftsbas på minst
20 000  personer.  Sysselsättningsområdet  ska  utgöra  ett  geografiskt  sammanhängande
område som är funktionellt med avseende på arbetsmarknad och pendling. 

Samarbetsområdet ska organiseras enligt de alternativ som anges i 49 § i kommunallagen.
De alternativ  som i  praktiken  kommer  i  fråga  torde  vara  ett  gemensamt  organ  eller  en
samkommun.

NTM-centralen  har  startat  en  process  där  alla  kommuner  i  landskapet  Österbotten
tillsammans  går  igenom  processens  mål  och  förutsättningar  samt  möjliga
organisationsmodeller. Parallellt med den processen har kommunerna i Jakobstadsregionen
gemensamt  anlitat  Pia  Fraktman  som  utredare  för  att  analysera  frågan  ur
Jakobstadsregionens perspektiv.

Ordförandens förslag:

Samarbetsnämnden tar del av utredaren Pia Fraktmans mellanrapport och ger synpunkter
samt bekräftar tidtabellen för det fortsatta utredningsarbetet.

Pia Fraktman gav en mellanrapport av sin utredning gällande organiseringen av de offentliga
arbets- och näringstjänsterna i regionen från och med 1 januari 2025.

Beslut:

Samarbetsnämnden  tog  del  av  Pia  Fraktmans  mellanrapport  och  beslöt  att
kommundirektörerna får som uppdrag att till nästa möte den 8.5.2023 ge förslag hur
beredningsprocessen går vidare.
____________

11 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
20.03.2023

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Dnr: KRON/99/00.04.01/2023

Nuläget och alternativ för framtiden gällande regionens 
flygförbindelser

Under  de  senaste  åren  har  flera  olika  lösningar  tillämpats  för  att  ordna  den  reguljära
flygtrafiken till och från Karleby-Jakobstads flygplats. 

Lösningarna har bland annat inkluderat statligt upphandlad trafik och kommersiell trafik med
kommunalt stöd. Kommunernas insatser sker främst via Fastighets Ab Kronoby Flyghangar.

I  nuläget  är  flygtrafiken  till  och  från  Karleby-Jakobstads  flygplats  statligt  upphandlad.
Upphandlingsperioden upphör den 28 april 2024.  

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets Ab Kronoby flyghangar har analyserat
läget  och  kartlagt  möjliga  lösningar  för  framtiden  utifrån  de  senaste  årens  erfarenheter.
Bolagets  VD  Stig-Göran  Forsman  besöker  samarbetsnämndens  möte  och  redogör  för
nuläget och alternativen för framtiden.

Ordförandens förslag:

Samarbetsnämnden tar del av VD Stig-Göran Forsmans redogörelse och ger synpunkter på
framtida lösningar för flygtrafiken till och från Karleby-Jakobstads flygplats.

Stig-Göran Forsman, VD för  Fastighets Ab Kronoby flyghangar redogjorde för nuläget och
olika alternativ för framtiden. Under diskussionen var alla ense om att flygtrafiken till och från
Karleby-Jakobstad behövs, bland annat på grund av den höga exporten från nejdens företag.

Beslut:

Samarbetsnämnden tog del av VD Stig-Göran Forsmans redogörelse och diskuterade
eventuella  framtida  lösningar  för  flygtrafiken  till  och  från  Karleby-Jakobstads
flygplats.
____________

12 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
20.03.2023

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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KRONOBY KOMMUN

Delgivningsärenden

a) Jarl Sundqvist från Concordia framförde ett anmälningsärende gällande ett klimatforum,
     som kommer att hållas den 12 maj klockan 9:00–13.00.

Beslut: 

Samarbetsnämnden antecknar delgivningsärendet för kännedom.
____________

13 §.

Organ
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
20.03.2023

____________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
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