Protokoll

4/2019

Organ
Sammanträdestd
Sammanträdesplats

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
2.9.2019 kl. 9.00 – 11.15
Equity, Videvägen, Larsmo

Beslutande
ordinarie
[X] Mats Brandt
[X] Maria Palm
[X] Mikael Lindvall
[X] Kristina Stenman
[X] Owe Sjölund
[X] Kari Koskela
[-] Anna-Maja Henriksson
[-] Gun Kapténs
[X] Peter Östman
[X] Karita Nynäs
[X] Stefan Svenfors
[X] Greger Forsblom
[X] Johanna Holmäng
[X] Ulf Stenman
[X] Liane Byggmästar
[-] Bengt-Johan Skullbacka

stadsdirektör, Nykarleby
sst-ordförande, Nykarleby
sfm-ordförande, Nykarleby
stadsdirektör, Jakobstad
sst-ordförande, Jakobstad
sst-medlem/repr., Jakobstad
sfm-ordf., Jakobstad
kommundirektör, Larsmo
kfm-ordförande, Larsmo
kst-ordf., Larsmo
kommundirektör, Pedersöre
kst-ordförande, Pedersöre
kfm-ordförande, Pedersöre
tf. kommundirektör, Kronoby
kst-ordförande, Kronoby
kfm-ordf., Kronoby

Jarl Sundqvist
VD, Concordia
Eva-Maria Emet
personaldirektör, Jakobstad, 29 §,
Marja-Riitta Vest
överdirektör, Österbottens NTM-central § 30
Juha Nummela, Harriet Hermans, Hanna Auronen, Mirella Kivelä, Emine Ehrström
Carola Löf
förvaltningschef Larsmo, protokollförare

Behandlade ärenden 25 – 31 §
Underskrifter
Mats Brandt
ordförande

Carola Löf
protokollförare

Elektronisk protokolljustering senast 5.9.2019.

(Protokolljustering bifogas)

Mikael Lindvall

Maria Palm

Det justerade protokollet med anvisning om omprövning och besvär publiceras på www.nykarleby.f och på www.concordia.jakobstad.f den 6 september 2019.
Intygar

Gunilla Widman, kanslist

Protokoll
4/2019
___________________________________________________________________________________
Organ
Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden
Sammanträdestid
02.09.2019 kl. 09:00
Sammanträdesplats
Larsmo, Equity konferensrum
___________________________________________________________________________________
Ärenden

Sida

25 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet ............................................................................. 1
26 § Val av protokolljusterare ........................................................................................................ 2
27 § Godkännande av föredragningslistan ..................................................................................... 3
28 § Klimatstrategins beredning ..................................................................................................... 4
29 § Flyktingmottagande ................................................................................................................ 5
30 § Regional utveckling och statens åtgärder i det nya regeringsprogrammet ............................. 6
31 § Ny ordförandekommun och ny ordförande ............................................................................ 8
Anvisning för begäran om omprövning och besvär ........................................................................ 9

Protokoll
25 §
02.09.2019
Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

Sida
1

25 § Sammanträdets laglighet och beslutfrhet
Ordförande öppnar sammanträdet och konstaterar om sammanträdet är lagligt
sammankallat och beslutörtt
Ordffrandes beslut:
Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutörtt
______
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26 § Val av protokolljusterare
Förslag:

Samarbetsnämnden utser två ledamöter at ustera protokollet från sammanträdet.
Protokollet usteras elektroniskt senast 5.9.2019.

Samarbetsnämndens beslut:
Samarbetsnämnden utsåg Mikael Lindvall och Maria Palm at ustera protokollet från sammanträdet. Protokollet usteras elektroniskt senast 5.9.2019.
______
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27 § Godkännande av föredragningslistan
Förslag:

Samarbetsnämnden godkänner föredragningslistan och besluter om eventuella
tilläggsärenden

Samarbetsnämndens beslut:
Samarbetsnämnden godkände föredragningslistan
______
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28 § Klimatstrategins beredning

Kommunala samarbetsnämnden 2.9.2019, 28 §
Beredning: ordförande Mats Brandt
Under sommaren har beredningen av klimatstrategins uppföljning och uppdatering tagit vid. En enkät riktad tll invånare i Pedersörenejden genomfördes
och man erhöll 314 svar. Största delen av svaren positva tll at arbeta för klimatet och innehöll praktska förslag. Mest svenskspråkiga har svarat på enkäten och det är mest kvinnor. De festa svaren kommer från invånare i Pedersöre, därefter från Jakobstad, och åldersgruppen som har varit fitgast at svara är
46-60-åringar. Majoriteten tycker at energianvändning och avfallshantering är
två av de viktgaste områdena som kommunen borde satsa på.
Beredningen fortsäter med at kartlägga resurspersoner som kan delta i beredningen. Arbetet är krävande och klimatpolitken har en hög prioritet natonellt
och internatonellt.
För den fortsata beredningen torde samarbetsnämnden besluta at 14 000
euro i Concordias budget, ur samarbetsnämndens pot som Concordia förvaltar
för gemensamma projekt. Syftet är at kunna ordna workshopar samt för at
med köptjänst göra koldioxidutsläppsberäkningar. Motveringen är bland annat
at få jämförbarhet med andra kommuners beräkningar. Beräkningar skulle göras för åren 2005/2010, samt för 2017/2018. Scenarioberäkningar ingår inte i
det här skedet.
Ordförandes förslag:
Samarbetsnämnden:
1. antecknar informatonen om beredningsläget för kännedom;
2. beslutar at 14 000 euro ur samarbetsnämndens projektkorg inom Concordia används för den fortsata beredningen, samt
3. rekommenderar tjänstemännen at undersöka möjligheten hos miljöministeriet tll fnansiering för den regionala strategins uppgörande .
Kommunala samarbetsnämndens beslut:
Godkändes.
______
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29 § Flyktingmottagande

Kommunala samarbetsnämnden 2.9.2019, 29 §
Beredning: ordförande Mats Brandt
Information om flytingmooagning 2010–2018 har sammanställts a, integrationsenheten.
Österbooens NTM-central ,ill ao städerna och yommunerna tar ställning till
mooagandet a, flytingar. För en lnngsiytig planering a, ,erysamheten har det
anseos bra om man yan ta eo ställningstagande för en längre period. eedersörenejdens yommuner har haf som mnlsäoning ao ta emot 100 flytingar per
nr. I praytiyen har regionen inte tagit emot sn mnnga, pn grund a, antalet som
anlänt till landet inte räcyt till. Kommunerna torde förnla sina mnlsäoningar
om 100 personer per nr under 2020–2021.
Ordförandes förslag:
Samarbetsnämnden beslutar ao:
1. höra personaldireytör E,a-Maria Emet i ärendet;
2. förorda ao yommun- och stadsstlrelserna i regionen faoar eo gemensamt
beslut om ao ta emot 100 flytingar per nr nren 2020–2022;
3. reyommenderar Österbooens NTM-central ao tillsammans med yommunerna och näringsli,et ut,ecyla förutsäoningarna för ännu snabbare integrering
och slsselsäoning pn regionens arbetsmarynad.
Samarbetsnämndens beslut:
Förslaget godyändes.
______
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30 § Regional utveckling och statens åtgärder i det nya regeringsprogrammet

Kommunala samarbetsnämnden 2.9.2019, 30 §
Beredning: ordförande Mats Brandt
I det nya regeringsprogrammet Et inkluderande och kunnigt Finland – et socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle ingår fera insatsområden som
berör den regionala utvecklingen. Programmet kan läsas på htps://valtioneuvosto.fi/sv/rinne/regeringen/regeringsprogrammet och på finska på htps://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohtelma.
Infrastruktursatsningar är speciellt prioriterade och torde bli föremål för regelbundna diskussioner med Södra Österbotens NNM-central och Österbotens
förbund.
Vid det föreliggande mötet besöker ledningsgruppen för Österbotens NNMcentral samarbetsnämnden. Flera av de åtgärder som berör NNM-centralens
verksamhet finns i regeringsprogrammets kapitel 3.3 Den trygga rätsstaten Finland, 3.4 Et livskrafigt Finland, samt 3.5 Et Finland där förtroende och en tämlik arbetsmarknad råder. Bland de teman som berör tust NNM-centralens verksamheter kan man från regionens sida lyfa föltande:
-

nästa programperiod för strukturfonder och landsbygdsutveckling
NE-byråns lokala närvaro och genomslagskraf
Arbetskrafspolitiken, särskilt arbetskrafsinvandring
Integration, fyktingmotagande och arbetskrafsinvandring
Viexpos regionala närvaro och genomslagskraf
Ekosystem för innovationer

Österbotens NNM-central presenterar aktuella frågor och mötligheter till satsningar i anslutning till nya regeringsprogrammet diskuteras.
Ordförandes förslag:
Samarbetsnämnden behandlar ärendet enligt föltande:
1. hör NNM-centralens ledningsgrupp angående aktuella frågor och särskilt frågor med anledning av det nya regeringsprogrammet
2. diskuterar särskilt viktiga tyngdpunktsområden i anslutning till det nya regeringsprogrammet som berör NNM-centralens verksamhet.
Samarbetsnämndens beslut:
Överdirektör Marta-Riita Vest med ledningsgrupp för Österbotens NNM-central deltog i mötet och presenterade verksamheten och tyngdpunktsområden.
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Samarbetsnämnden godkände förslaget.
I diskussionen lyfes betydelsen av lokal närvaro för NE-byrån, Viexpo, samt arbetskrafsinvandringens, fyktingmotagandets och integrationens betydelse för
utvecklingen. Regionens rekryteringsutmaningar lyfes särskilt fram.
______
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31 § Ny ordförandekommun och ny ordförande

Kommunala samarbetsnämnden 2.9.2019, 31 §
Ordförandes förslag:
Larsmo kommun är i tur at öerta ordf randeskapet och kommundirekt r Gun
Kapténs f reslås därf r bli öald tll nya ordf rande f r samarbetsnämnden f r
Peders renejden.
Samarbetsnämndens beslut:
Larsmo öertar ordf randeskapet och kommundirekt r Gun Kapténs öaldes tll
ny ordf rande f r samarbetsnämnden f r Peders renejden.
______
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR
___________________________________________________________________________
Besvärsförbud
Eftersom besut medanm emdans gäluuer beredamnmg euuer verss äluungee snm emung sommtmnuungem
omprövmnmgsbegälrnm nm e frnms äluuns euuer sommtmnubesvälr nmförns över besut e .
Paragrafer: 25–30
Paragrafer

Begälrnm om omprövmnmg:
Amförnmdae nv sommtmnubesvälr:
Amförnmdae nv förvnu mnmgsbesvälr:
Ammn besvälr: Uppenmdaunmgsrälteuseebesvälr

31

Pro osouue enr gjor s tiuugälmgung n dae nuumälmmn dan nmäl e : 6.9.2019
Besut e enr daeugets pnr em gemom et brev som nvsälmdaes:
Besut e enr daeugets pnr em gemom et eepos medadaeunmdae som nvsälmdaes:

Anvisning för begäran om omprövning
Dem som älr mnssmöjda meda daetn besut snm begälrn omprövmnmg ssrnftung . mdarnmg n besut e får nm e
sösns gemom besvälr eos daoms ou.
Omprövning får begäras av: daem som besut e nvser euuer vnrs rält sskudangee euuer fördaeu danres påe
versns nv besut e (pnr ) oce sommtmmedauemmnr.
Tidsfrist för begäran om omprövning: Omprövmnmg ssn begälrns nmom 14 dangnr fråm daeufåemdae nv bee
sut e . Begäran om omprövning ska lämnas in tll Nykarleby stad före kl. 16.00 den sista vardagen som
begäran om omprövning får framställas.
Em pnr nmses en fåt daeu nv besut e sjt dangnr efter nt breve sälmdaes om nm e mågo nmmn vnsns. Vnda
vnmung eues romnss daeugnvmnmg nmses pnr em en fåt daeu nv besut e daem redaje dangem efter nt medadaee
unmdae sälmdaes om nm e mågo nmmn vnsns.
Em sommtmmedauem nmses en fåt daeu nv et besut sjt dangnr efter dae nt pro osouue fnmms tiuugälmgung
n dae nuumälmmn dan nmäl e .
Dngem för daeufåemdae rälsmns nm e meda n tidasfrns em för begälrnm om omprövmnmg. Om daem sns n dangem
för omprövmnmgsbegälrnm nmfnuuer på em eeugdang själuvs älmdangee sdangem förs n mnj jtunftom mndasome
mnrnftom euuer em eeugfrn uördang får omprövmnmg begälrns daem förs n vnrdangem daälrefter.
Omprövningsmyndighet:
Pos ndaress:
Besössndaress:

Samarbetsnämnden
PB 29 66901 Nksnruebk
Topeuntsespunmndaem 7
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mksnruebk.s nda@mksnruebk.f
06 7856 111

Omprövningsbegärans form och innehåll
Omprövmnmg ssn begälrns ssrnftung . Ocsså eues romnssn daostmem tppfkuuer srnve på ssrnftung form.
I omprövmnmgsbegälrnm ssn tppges:
e dae besut n vnuse omprövmnmg begälrs
e etrdanm omprövmnmg som begälrs
e på vnusn grtmdaer omprövmnmg begälrs
I omprövmnmgsbegälrnm ssn tppges mnmme på daem som enr begälr omprövmnmg snm persomems eeme
sommtm pos ndaress oce euefommtmmer.
Om omprövmnmgsbesut e får daeuges som et eues romnss medadaeunmdae ssn ocsså eepos ndaress tppges.
Pro osouust darng oce bnungor som gäluuer besut e snm begälrns eos s ndassnmsune euuer på www.mksnruee
bk.f

