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Sammanträdets öppnande
Konstateras att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört
Beslut:
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt beslutfört.
__________
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Val av protokolljusterare
Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt beslutar om justering.
Protokollet justeras elektroniskt.
Beslut:
Protokollet justeras elektroniskt av Karita Nynäs och Peter Östman.
___________
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Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns med ev. kompletteringar.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med tillägg gällande VR, tidtabeller för Bennäs samt
tidpunkt för nästa möte.
_________
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Klimatstrategiarbetet
Beredningen av klimatstrategin framskrider. Under arbete är också beräkningar på
koldioxidutsläpp. Under vårvintern kommer diskussioner i underarbetsgrupper att
vidta. För att stöda strategiarbetet finns det behov av en tilläggsresurs i 2-3 månader,
främst att upprätta ett utkast till uppföljning av nuvarande strategi och att stöda
skrivarbete i underarbetsgrupperna. Förslagsvis fördelar kommunerna på
tilläggsresursens kostnader fördelat enligt invånarantal.
Miljöministeriet beviljar understöd för sådana projekt i kommunerna som syftar till att
minska växthusgasutsläppen inom den sektor, som inte omfattas av utsläppshandeln
dvs. ansvarsfördelningssektorn. Arbetsgruppen har i uppdrag att bereda en ansökan.
Om det föreligger behov av att projektera en del av klimatstrategiarbetet behöver en
ansökan uppgöras inom januari. Samarbetsnämnden kan gärna ange prioriterade
insatsområden.
Miljövårdschefen Sofia Zittra-Bärsund redogör för ärendet.
https://www.ym.fi/svFI/Ministeriet/Finansiering_och_understod/Oppna_ansokningar/Utlysning_av_underst
od_for_klimatprojekt(53054)
Ordförandes förslag:
Samarbetsnämnden
- tar del av informationen om beredningsläget,
- rekommenderar att kommunerna fördelar kostnaderna för tilläggsresurs 2-3 månader
fördelat enligt invånarantal,
-ger vägkost på möjliga insatsområden för beredning av ett eventuellt projekt.
Beslut:
Samarbetsnämnden godkände ordförandens förslag och beslöt ge tilläggstid till
31.12.2020 för uppdatering av strategin.
__________
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Jakobstads Sinfonietta Ansökan om bidrag för 2020
Jakobstads Sinfonietta grundades år 1960 som Jakobstads Orkester. Inledningsvis var
orkestern till sin karaktär en amatörorkester, underlydande Jakobstads
Orkesterförening r.f. Orkestern kommunaliserades år 1992 och samarbetet med
musikutbildningen vid Svenska Konservatoriet (numera Wava-institutet),
Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia har varit av avgörande
betydelse för orkesterns verksamhet och utveckling.
Behovet av en utbildningsorkester i Jakobstad för att den enda svenskspråkiga
yrkesmusik-utbildningen ska kunna verka kvarstår. Sedan augusti 2012 består
Jakobstads Sinfonietta av lärare vid de tre olika musikläroinrättningarna som utgör
Musikhuset i Jakobstad. Jakobstads Sinfonietta fungerar som utbildningsorkester för
Musikhusets studerande och via orkesterns verksamhet får studerande sin orkesteroch ensemblepraktik samt möjlighet att spela tillsammans med erfarna, professionella
musiker i varierande sammanhang.
Jakobstads Sinfoniettas vision är att fungera som en kreativ plattform där studerande,
amatörmusiker och professionella musiker möts och utvecklas. Sinfoniettan ska även
vara en aktiv kulturarrangör som garanterar ett högklassigt konsertutbud för stadens,
nejdens och regionens befolkning.
Jakobstads Sinfonietta lyder administrativt under staden Jakobstad. Sinfoniettans årliga
verksamhetsbidrag beviljas av stadsstyrelsen och orkestern är underställd
bildningsväsendet i Jakobstad. Sinfoniettan och Wava-institutet fungerar i nära symbios
och delar på personal, kanslikostnader samt utrymmen. Direktionen vid Wava-nstitutet
besluter om orkesterns verksamhetsplan, budget och anställningar. Rektorn för
institutet föredrar och redovisar orkesterns verksamhetsplan, budget och anställningar
vid direktionsmöten samt verkställer direktionens beslut. Till verksamhetsledarens
ansvarsområden hör att leda Sinfoniettans verksamhet och verka som ansvarig
producent för kammarmusikfestivalen RUSK.
Jakobstads Sinfoniettas verksamhetsplan utarbetas av orkesterns ledningsgrupp som
även ansvarar för det konstnärliga innehållet i verksamheten. Ledningsgruppen tillsätts
av institutets direktion i början av varje läsår. I ledningsgruppen ingår 1-2
representanter från de olika musikutbildningarna i Campus Allegro, 1-2 representanter
från orkestern samt 1-2 studeranderepresentanter från Musikhusets utbildningar. Som
ledningsgruppens ordförande fungerar rektorn för Wava institutet och som
föredragande Jakobstads Sinfoniettas verksamhetsledare.
Jakobstads Sinfonietta arrangerar omkring 18 produktioner per år. Orkesterns
målsättning är att genomföra projekt som mångsidigt stödjer Campus Allegros konstoch musikutbildningar. Orkestern eftersträvar även olika former av samarbete med
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professionella konst- och musikutövare så som kapellmästare, musiker, solister,
kompositörer, arrangörer och konstnärer.
Årligen återkommande verksamhet är upprätthållandet av Jakobstads Konsertserie,
projekt i samarbete med Campus Allegros musikutbildningar, storbandsprojekt,
orkesterakademier, stråk- och/eller blåsprojekt samt skol- och regionkonsert
verksamhet . I verksamheten ingår produktionskonserter i samarbete med aktörer så
som Mellersta Österbottens kammarorkester, Vasa Stadsorkester, Barock Ostrobothnia,
Wegelius-institutet, Musikfestspelen Korsholm och Kaustby kammarmusikvecka.
Jakobstads Sinfonietta arrangerar även den internationella kammarmusikfestivalen
RUSK Kammarmusik i Jakobstad, en årligen återkommande festival där högklassig
kammarmusik framförs av internationellt erkända toppartister.
Under verksamhetsåret 2019 arrangerades totalt 26 konserter och evenemang. Året
inleddes med Radions symfoniorkesters gästspel .i Schaumansalen den 1.3. Konserten
arrangerades i samarbete med RUSK Kammarmusik i Jakobstad 2019. Vårens
storsatsning var musikalen West Side Story som arrangerades den 8-9.3 och 14-16.3 i
samarbete med Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Jakobstad, Wava-institutet och
Karlebys yrkesutbildningar i musik (Keski Pohjanmaan konservatorio och AMK Centria).
Bland årets övriga konserter kan nämnas La Primavera den 7.4 och Vårbarockkonserten
tillsammans med Kreeta-Maria Kentala och Petteri Pitko den 26.4. Bland höstens
höjdpunkter kan nämnas gästspelskonserten med Mellersta Österbottens
Kammarorkester, Malin Braman och Paavali Jumppanen i Schaumansalen den 14.9,
Allegro Rhythm Orchestras konsert "Shades of Blue" med Jukkis Uotila och Jussi
Lampela den 9.10, Hästkonserten tillsammans med dirigent Jukka lisakkila den 1.11
och den sjunde upplagan av RUSK Kammarmusik i Jakobstad som arrangerades den 1923.11.2019. Konsertåret 2019 avslutas med en jubileumskonsert den 8.12 då
Yrkeshögskolan Novias barockutbildning firar 10 år.
Finansieringen av Jakobstads Sinfonietta har fördelats så att Jakobstad stått för 75% (ca
150 000 euro), kommunerna i Jakobstadsregionen, dvs. Kronoby, Larsmo, Nykarleby
och Pedersöre för 15%. Bidrag från fonder och stiftelser samt samarbete med
musikutbildningarna i Karleby står för 10%.
Jakobstads Sinfonietta anhåller om fortsatt understöd för orkesterverksamheten under
2020 enligt samma andelar som för projektet "den finlandssvenska professionella
utbildningsorkestern" fördelat på följande sätt:
Kronoby
Larsmo
Nykarleby
Pedersöre

6411 €
4815 €
7351 €
10942 €
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Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden rekommenderar att deltagarkommunerna beviljar understöd
enligt bidragsansökan.
Beslut:
Samarbetsnämnden godkände förslaget med tillägg att ett förslag till ett 4-årigt avtal
utarbetas under våren 2020.
___________
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Presentation av Mal uppföljningen Strukturplan 2040
Mal uppföljningen presenteras på mötet av Anna-Karin Pensar.
Bilagor:
Uppföljningen
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden antecknar uppföljningen för kännedom.
Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade uppföljningen för kännedom och konstaterade att alla
kommuners uppgifter införs och bristerna rättas till.
___________
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Flyttningsrörelsen i Jakobstadsregionen 2014-2018 samt jämförelse 2009-2013
Bilagor:
Concordias presentation av flyttningsrörelsen i Jakobstadsregionen
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden antecknar informationen för kännedom.
Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom.
___________
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Ärenden för kännedom
Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström informerade om Kvarkenrådets verksamhet
idag och kommande förändringar samt möjligheter för kommunerna att bli
medlemmar.
Ordförandens förslag:
Informationen antecknas för kännedom
Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom.
___________
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VR:s tidtabeller gällande Bennäs
Jarl Sundqvist informerade om de nya tidtabellerna som trätt i kraft 15.1.2019 som
innebär färre stopp i Bennäs 6+6 jämfört med tidigare 7+8. Även trafiken till Åbo
försämras.
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden riktar en skrivelse till VR med motiveringar och kallar ev.
representanter till regionen för att diskutera saken.
Beslut:
Samarbetsnämnden godkände förslaget. Gun Kapténs och Jarl Sundkvist författar
skyndsamt en skrivelse.
_________
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Nästa möte
Beslut:
Beslöts att nästa möte hålls 20.1.2020 kl. 13.00 i Equity. Tema vägar, vägnät och
trafiksystem.
___________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR
§BESVÄRSFÖRBUD
50

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen (KomL § 136) inte omprövning
framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär eller omprövning gäller inte heller för anmälningsärenden.
Gäller paragraferna: 42-46

OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol
Gäller paragraferna:
Rätt att begära omprövning har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) eller är en
kommunmedlem. Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning skall framställas hos: Kommunstyrelsen i Larsmo, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo, e-post
registraturen@larsmo.f, fax 06 7857299, öppet 8-12.00, 13-16.00 måndag – torsdag och fredag fram till kl. 15.00. Protokollsutdrag och
bilagor som beslutet gäller begärs av beslutande organs sekreterare.
Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte
fnns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande
ska också e-postadressen uppges.
Tidsfristen för omprövning och besvär börjar räknas från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar
efter att protokollet har lagts fram offentligt på det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sänts
eller den tidpunkt som framgår av ett mottagningsbevis eller anteckning på skilt delgivningsintyg. Vid vanlig elektronisk delgivning anses
parten fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sänts om inte något annat kan påvisas. Dagen för delfående räknas inte
med i tidsfristen. Om sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter. Besvären skall inlämnas senast under besvärstidens sista dag innan
myndigheten stänger.

BESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning
kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en
part eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär.
Besvär kan anföras på den grund att beslutet tillkommit i fel ordning, den beslutfattande myndigheten överskridit sina befogenheter eller att
beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar:
Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, PB 204, 65 101 Vasa
e-post vaasa.hao@om.f fax 0103642760
Gäller paragraferna:
Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig form. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och
specialdomstolarnas e-tjänst https://asionti2.oikeus.f/hallintotuomioistuimet#/sv (svensk ingångssida)
I besvärsskriften bör framgå 1) det beslut i vilken ändring söks 2)-till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas 3)-de
grunder på vilka ändring yrkas 4) ändringssökandens namn och hemkommun uppges samt postadress, telefonnummer och övrig nödvändig
kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande skall e-postadressen uppges. Till
besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte fnns anledning att betvivla
dokumentets autenticitet och integritet. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Rättegångsavgift
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om
domstolsavgifter (1455/2015)
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