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Sammanträdets öppnande
Konstateras att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört
Beslut:
Konstaterades.
________
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Val av protokolljusterare
Samarbetsnämnden utser två protokolljusterare samt beslutar om justering.
Protokollet justeras elektroniskt.
Beslut:
Till protokolljusterare utsågs Owe Sjölund och Peter Boström. Protokollet justeras
elektroniskt.
_________
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Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns med ev. kompletteringar.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
_________
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Ärenden för kännedom
Eva- Maria Emet informerade om läget gällande Kokkotyö-stiftelsen.
Samarbetsnämndens nästa möte förslås bli 1.3.2021 kl. 9.00. Från 1.6.2021 övertas
värdskapet för samarbetsnämnden av Kronoby kommun.
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden antecknar informationen för kännedom.
Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom.
_________
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Klimatstrategiarbetet
Smn 16.12.2019 § 43
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.
__________
Smn 25.1.2021 § 5
Beredningen av klimatstrategin fortsätter. Uppdateringen fick sin början i den
fullmäktigemotion som Storbjörk m.fl lämnade in 4 februari 2019. Nedan finns svaret
på denna.
Enligt uppdrag har Janne Toivonen under januari-februari 2020 sammanställt
bakgrundsmaterial till klimatstrategin. Miljövårdsbyrån i Jakobstad ansökte om
projektfinansiering från Miljöministeriet med godkännande av samarbetsnämnden och
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kommunstyrelserna. 9 mars 2020 beviljades regionens kommuner statsunderstöd från
Miljöministeriet för sitt projekt ”klimatsmarta tillsammans”, i vilken den gemensamma
klimatstrategin uppdateras. Därefter på grund av coronaläget försköts arbetet några
månader framåt. I november 2020 anställdes en projektkoordinator för strategiarbetet.
Under december 2020 har Janne Toivonen sammanställt svaret till Storbjörks motion.
Klimatstrategiarbetet är därmed pågående och klimatstrategin ska vara färdig för
behandling i kommunerna hösten 2021 före projekttidens slut. Projektet har
finansiering framtill 30 november 2021. På samarbetsnämndens möte 16 december
2019 gavs tilläggstid till 31 december 2020 för färdigställande av klimatstrategin.
Bilaga 1: Svar på motion
Bilaga 2: Mellanrapport
Projektkoordinator Malin Lindholm presenterar en mellanrapport om arbetet.
Ordförandes förslag:
Samarbetsnämnden
- Tar del av informationen om beredningsläget
- Ger tilläggstid för färdigställande av klimatstrategin till 30.11.2021
Beslut:
Samarbetsnämnden
-antecknade informationen för kännedom. Arbetet med strategin fortsätter.
-gav tilläggstid för färdigställande till 30.11.2021
___________
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Anhållan om projektmedel: Hållbara Jakobstadsregionen - kunskapslyft och resultat
Miljöministeriet beviljar understöd för klimatprojekt i kommunerna. Miljöministeriets
understöd kan uppgå till högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för
projektet, dock till högst 70 000 euro per projekt. Projektunderstöd kan sökas fram till
5 februari 2021 och projektlängden är 1 år.
Bakgrund
I Jakobstadsregionen pågår för tillfället en uppdatering av visionen för regionen, en
uppdatering av den gemensamma klimatstrategin, och färdplanen för näringslivet
“Österbotten ställer om” har nyligen lanserats inom CERM-projektet. I klimatstrategin
tas lämpliga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser fram inom teman så
som energi, planläggning, byggande, trafik, jordbruk, skogsbruk, kosthåll,
avfallshantering, utbildning och fortbildning. I detta arbete medverkar regionens fem
kommuner och totalt 50 tjänstemän; temagrupper, en tillsatt arbetsgrupp och en
anställd projektkoordinator.
Projektet
Med regeringens mål att Finland ska bli koldioxidneutral 2035 har ambitionsnivån höjts
betydligt. För att sänka utsläppen av växthusgaser och ställa om till ett mer hållbart och
cirkulärt tänk krävs en större insats. Under arbetets gång med både klimatstrategin och
färdplanen för näringslivet har vi kunnat konstatera att få i nuläget ens vet vad cirkulär
ekonomi och hållbarhet handlar om. Detta noteras även i det nyligen utgivna förslaget
på ett strategiskt program för cirkulär ekonomi i Finland (Karhinen m.fl. - Uusi suunta
Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi 1/2021). I den betonas att ”en
koldioxidneutral cirkulär ekonomi kräver nya färdigheter”, till vilken hör att
kompetensnivån måste höjas avsevärt. För att det ska finnas förutsättningar för att
förverkliga de åtgärder som vi just nu håller på att ta fram i klimatstrategin så måste vi
alltså sätta fokus på att utbilda berörda personer för att ge dem underlag inför det
fortsatta klimatarbetet. Berörda personer avser kommunernas ledningsgrupper,
arbetsgrupper, unga påverkare, kommuninvånarna och företag i regionen. Med detta
projekt vill vi därför fokusera på intern och extern praxis för klimatledarskap, som är i
enlighet med ett av Miljöministeriets kriterier.
Vi ser stora synergier på att samarbeta med de projekt som redan pågår i
Jakobstadsregionen, i såväl kommunerna som i näringslivet. Projektet möjliggör
fortsatt arbete med att ställa om Jakobstadsregionen till en mer hållbar och cirkulär
region, som ur ett helhetsperspektiv kan lyfta regionens image och öka
attraktionsvärdet för att flytta till regionen.
Bilaga
Projektkostnader
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Ordförandes förslag:
Samarbetsnämnden godkänner att man fortsätter med beredningen och anhåller om
statlig finansiering
Beslut:
Samarbetsnämnden godkände förslaget.
___________
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Uppdatering av välfärdsplanen för barn och unga
Smn 21.10.2019 § 36
Välfärdsplanen för barn och unga 2016-2019 bör uppdateras.
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden beslutar utse en styrgrupp för uppdateringen av välfärdsplanen
för barn och unga.
Beslut:
Samarbetsnämnden utser följande medlemmar till arbetsgruppen:
Sara Åström, chef för välfärdstjänster i Larsmo, sammankallare
Ann-Charlott Enlund, ledare för småbarnspedagogiken, Nykarleby
Camilla Lassén, kurator, Jakobstad
Anne Hynynen, överskötare, Jakobstad
Susanne Rintamäki, ledande familjearbetare, Jakobstad
Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör, Pedersöre
____________
Smn 25.1.2021 § 6
Bilaga:
Arbetsgruppens förslag till välfärdsplan för barn och unga 2021-2025
Välfärdsplanen för barn och unga presenterades av chefen för välfärdstjänster i Larsmo
- Caroline Smedberg. Arbetsgruppen som tillsattes föreslår årliga rapporter samt
ordnande av ett regionalt seminarium under hösten. Föreslås även att man tillsätter en
regional ledningsgrupp för det fortsatta arbetet.
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden godkänner välfärdsplanen och delger den till kommunerna.
Beslut:
Samarbetsnämnden godkände välfärdsplanen som delges kommunerna.
En regional ledningsgrupp enligt arbetsgruppens förslag utses vid samarbetsnämndens
nästa möte 1.3.2021.
___________
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Rapport om Navigatorn
Marina Spets från TE byrån presenterar rapporten om Navigatorn.
Deltagarna i Navigatorns Tessu-handledning önskar ett ställningstagande från
kommunerna vad gäller utvecklingen av en Navigator. Är Navigatorn en modell som
kommunerna understöder och vill vara med och utveckla? Om vi ska ha en Navigator i
regionen är gruppens förslag att en arbetsgrupp med befogenhet att utveckla
verksamheten tillsätts. Ett utrymme är naturligtvis viktigt sedan om vi ska ha en
Navigator men först behövs ramarna som en grund för verksamheten.
Bilagor:
Rapporten
Ordförandens förslag:
Samarbetsnämnden tar del av informationen.
Beslut:
Samarbetsnämnden antecknade informationen för kännedom och frågan om
tillsättande av en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet behandlas vid nästa möte.
________

___________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signatur

Utdragets riktighet bestyrks:

LARSMO KOMMUN
Organ

Sammanträdesdatum

Sida

11

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR
BESVÄRSFÖRBUD
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:1-8

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)

