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PROTOLLUNDERSKRIFT OCH KONTRASIGNERING

Protokollet har undertecknats och kontrasignerats elektroniskt.

Mauri Peltokangas Satu Kalliokoski
ordförande protokollförare

PROTOKOLLJUSTERING

Protokollet har justerats elektroniskt och det har konstaterats att det motsvarar mötets
gång.

Karleby 30.11.2021
Johanna Paloranta Antti Mäkelä
protokolljusterare protokolljusterare

Protokollet läggs fram offentligt på Mellersta Österbottens förbunds webbplats
fr.o.m. 1.12.2021
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26 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Landskapsfullmäktige 29.11.2021 § 26

Enligt 64 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
(1.1.2019) ska möteskallelse skickas minst 7 kalenderdagar
före mötet till varje ledamot i landskapsfullmäktige samt till dem
som har närvarorätt och -plikt vid mötet. Information om mötet
ska samtidigt publiceras på Mellersta Österbottens webbplats.

Möteskallelsen ska innehålla information om mötets tid och
plats samt ärenden som ska behandlas. I möteskallelsen ska
det dessutom nämnas om det är frågan om ett elektroniskt
möte. Dessutom ska det meddelas webbadress och rum där
allmänheten kan följa med mötet. I möteskallelsen ska det
nämnas om en del av mötesfrågorna behandlas i ett slutet
möte.

Kallelse till detta möte har skickats elektroniskt 22.11.2021 till
sammanslutningens fullmäktigeledamöter och för kännedom till
landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas
kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso
22.11.2021.

Enligt 13 § i Mellersta Österbottens förbunds grundavtal (2019)
är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två tredjedelar
(24/36) av ledamöterna är närvarande.

Ordförandes förslag:
Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen
sammankallat och beslutfört.

Närvarande fullmäktigeledamöter och personliga ersättare:

Halso
Kujala Antti
Koskela Taina

Kannus
                    Göös Sanna-Kaisa

Kaustby
Mäkelä Antti
Haukilahti Tiina
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Kinnula
Urpilainen Juha

Karleby
Herlevi Reino
Paloranta Johanna
Ruisaho Sakari
Haapasaari Emma
Teerikangas Emilia
Peltokangas Mauri, ordf.
Kalliokoski Matti
Heinua Susanna
Anderson Stefan
Brandt Mats
Nurmi-Lehto Anna, närvarande kl. 18.00–19.14
Haimakainen Pentti
Cygnel Hanna
Kippo Hannu

Kronoby
Hagnäs Marika
Myllymäki Tapani

Lestijärvi
Tiala Marja
Untinen Pentti

Perho
Itäniemi Sirpa
Tamminen Mikko

Reisjärvi
Niskakoski Mervi
Kinnunen Tuomo

Toholampi
Hylkilä Marja
Rimpioja Jukka

Vetil
Torppa Hannes
Åivo Ilpo
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Övriga närvarande:

Pärkkä Timo, landskapsstyrelsens ordförande
Kant Esa, landskapsfullmäktiges vice ordförande
Leivo-Rintakorpi Tuija, medlem i landskapsstyrelsen
Palosaari Anneli, medlem i landskapsstyrelsen
Orjala Jari, medlem i landskapsstyrelsen, närvarande kl. 18.00–
19.59
Paananen Jukka, medlem i landskapsstyrelsen

Kaiponen Jyrki, landskapsdirektör
Kalliokoski Satu, förvaltningschef, sekreterare
Aalto Johannes, planerare, streaming av mötet

Beslut:
Ordförande konstaterade att 28 landskapsfullmäktigeledamöter
och 4 ersättare var närvarande. Mötet konstaterades vara lagligt
sammankallat och beslutfört.
-----
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27 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Landskapsfullmäktige 29.11.2021 § 27

Enligt 121 § i Mellersta Österbottens förvaltningsstadga ska
protokollet justeras av två medlemmar i landskapsfullmäktige
som valts för uppgiften vid varje möte, om
landskapsfullmäktige inte fattar beslut om annat.

Innan protokollet läggs fram till påseende ska det skickas
elektroniskt till registratorskontoret i varje
medlemskommun/kommunstyrelsen för kännedom.

Medlemskommunerna i Mellersta Österbottens förbund och
deras medlemmar anses ha fått information om de beslut som
nämns i protokollet den dag då protokollet har publicerats på
Mellersta Österbottens förbunds webbplats.

Ordförandes förslag:
Landskapsfullmäktige
1. utser två protokolljusterare,
 justerar protokollet elektroniskt efter mötet,
2. lägger fram protokollet offentligt 1.12.2021 på
samkommunens webbplats och skickar innan dess protokollet till
medlemskommunerna.
3. beslutar att protokolljusterarna vid behov kan  fungera som
rösträknare.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. utsåg Johanna Paloranta och Antti Mäkelä till
protokolljusterare och beslutade att protokollet justeras
elektroniskt  efter mötet,
2. beslutade enhälligt att lägga fram protokollet offentligt
1.12.2021 på samkommunens webbplats och skickar innan dess
protokollet till medlemskommunerna.
3. beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
-----



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
83

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 9/2021 27.9.2021/§ 92
Landskapsstyrelsen 10/2021 18.10.2021/§ 106
Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 28

28 § BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022–2024

Landskapsstyrelsen 27.9.2021 § 92

I 38 § i Mellersta Österbottens förbunds förvaltningsstadga
(1.1.2019) konstateras följande:
 landskapsstyrelsen godkänner planeringsramarna och

anvisningarna för utarbetandet av budgeten.
 landskapsfullmäktige godkänner de bindande

verksamhetsmässiga och ekonomiska målen i budgeten och
de anslag och inkomstbudgeter som de förutsätter,

 i samband med beslutet om budgeten definierar
landskapsfullmäktige vilka verksamhetsmål som fullmäktige
godkänner som bindande. Landskapsfullmäktige utfärdar
bestämmelser för hur budgeten ska följas och hur budgeten
och dess motiveringar binder ämbetsverkets myndigheter.

Budgeten och budgetplanen ska utarbetas så att förutsättningarna
för skötandet av förbundets uppgifter tryggas.

Enligt 22 § i Mellersta Österbottens grundavtal (2019) ska
medlemskommunerna beredas möjlighet att framföra förslag på
hur samkommunens verksamhet kan utvecklas i samband med
beredningen av ekonomiplanen.

Mellersta Österbottens förbunds mål för 2022 och de centrala
nyckeltalen i budgeten för 2022–2024 behandlades vid ett
kommundirektörsmöte 19.8.2021, där kommunerna hade
möjlighet att framföra förslag på hur samkommunens verksamhet
kan utvecklas. Utvecklandet av samkommunens verksamhet
behandlas i samband med den pågående kommunrundan.

Målen för 2022–2024 har ställts upp enligt ansvarsområde, på
samma sätt som föregående år. I samband med detta utarbetades
en budget för 2022. Vid detta möte ger landskapsstyrelsen
anvisningar för beredningen av budgeten och ekonomi- och
verksamhetsplanen för 2022.

Mer information fås av landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
84

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 9/2021 27.9.2021/§ 92
Landskapsstyrelsen 10/2021 18.10.2021/§ 106
Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 28

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. för en remissdiskussion om verksamhetsplanen och budgeten

för 2022,
2. godkänner beredningsriktlinjerna för förbundets verksamhet

för 2022,
3. fattar beslut om förslaget på slutsumman för kommunernas

betalningsandelar för 2022.

Beslut:
Landskapsstyrelsen
1. förde en remissdiskussion om verksamhetsplanen och

budgeten för 2022,
2. godkände beredningsriktlinjerna för förbundets verksamhet

2022,
3. föreslår för landskapsfullmäktige att slutsumman för

kommunernas betalningsandelar för 2022 är 1 491 200 euro.
-----

Landskapsstyrelsen 18.10.2021 § 106

Mellersta Österbottens förbunds verksamhet för
planeringsperioden 2022–2024 grundar sig på riktlinjerna i det
godkända landskapsprogrammet. Mellersta Österbottens
förbunds lagstadgade uppgifter utförs i enlighet med de
uppställda kraven. Övriga uppgifter enligt 3 § i grundavtalet utförs
kostnadseffektivt och inom de gränser som ekonomin tillåter. I
förbundets verksamhet beaktas kommunkoncernens perspektiv
samt förbundets ansvar och plikter noggrannare än tidigare.
Skötseln av Mellersta Österbottens förbunds uppgifter säkerställs
och ekonomihållningen upprätthålls på en hållbar grund.
Risknivån minimeras.

Kommunernas medlemsavgifter för 2022 är 1 491 200 euro.
Slutsumman för medlemsavgifterna är samma som
kommunandelarna för 2021. Målen för 2022 har ställts upp enligt
ansvarsområde, på samma sätt som föregående år. I samband
med detta utarbetades en budget för 2022.

Budgeterna för planåren 2023–2024 kommer att motsvara samma
nivå som budgeten för 2022 och de preciseras i samband med
behandlingen av budgeten för året i fråga. Förbundets
verksamhetskostnader 2022 är 1 693 444,50 euro och
verksamhetsintäkter är 1 693 594,50 euro.
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Verksamhetsintäkterna fördelas enligt följande:
 kommunernas medlemsavgifter 1 491 200 euro (budget

2021/1 491 200 €)
 understöd och bidrag 154 346,33 euro (budget 2021/99

081 €)
 övriga verksamhetsintäkter 48 048,17 euro (budget

2021/60 462 €), som innehåller egenfinansieringsandelar
för projekt som förvaltas av förbundet (Kumaha och Akke-
tekniskt stöd 2021–2024), 5 548,17 euro (budget 2021/9
464 €).

Verksamhetskostnaderna fördelas enligt följande:
 lagstadgad verksamhet 1 158 890 euro (budget 2021/1

149 672 €)
 övriga utvecklingsåtgärder 248 687,30 euro (budget

2021/388 916 €)
 förvaltning 128 472,70 euro (budget 2021/136 030 €)
 förbundets projektverksamhet 157 394,50 euro (budget

2021/111 854 €)

Budgetens resultat för räkenskapsperioden är +/–noll.

Förbundets personalkostnader (inkl. mötesarvoden) är
sammanlagt 1 138 536,46 €, dvs. 67 procent av slutsumman för
budgeten 2022.

Verksamhetsbidragens andel av budgetens
verksamhetskostnader (exkl. förbundets projektverksamhet) är
397 985 euro, dvs. 25,9 procent.

Mer information fås av förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Förslag av landskapsdirektörens ersättare:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2022–

2024,
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för 2022,
3. godkänner budgeten för 2022,
4. godkänner budgetens bindningsnivå till följande: lagstadgad

verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet,

5. tillåter att Mellersta Österbottens förbund gör nödvändiga
tekniska ändringar i budgeten och verksamhetsplanen för åren
2022–2024.
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Ändrat förslag av landskapsdirektörens ersättare:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2022–

2024,
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för 2022,
3. godkänner budgeten för 2022,
4. godkänner budgetens bindningsnivå till följande: lagstadgad

verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet,

dessutom tillåter landskapsstyrelsen

5. att tjänsteinnehavare vid Mellersta Österbottens förbund får
göra tekniska ändringar i budgeten och verksamhetsplanen för
2022–2024 innan det skickas till fullmäktige för godkännande.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände enhälligt punkterna 1–5 i det
ändrade förslaget av landskapsdirektörens ersättare.
-----

Landskapsfullmäktige 29.11.2021 § 28

Mellersta Österbottens förbunds verksamhets- och ekonomiplan
för åren 2022–20224 distribuerades tillsammans med
föredragningslistan.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå att landskapsfullmäktige
1. godkänner verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2022–

2024,
2. godkänner de verksamhetsmässiga målen för 2022,
3. godkänner budgeten för 2022,
4. godkänner att slutsumman för kommunernas

betalningsandelar för 2022 är 1 491 200 euro,
5. godkänner budgetens bindningsnivå enligt följande:

lagstadgad verksamhet, förbundets övriga
utvecklingsverksamhet och projektverksamhet.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. godkände enhälligt verksamhets- och ekonomiplanen för åren

2022–2024,
2. godkände enhälligt de verksamhetsmässiga målen för 2022,
3. godkände enhälligt budgeten för 2022,
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4. godkände att slutsumman för kommunernas betalningsandelar
för 2022 är 1 491 200 euro,

5. godkände budgetens bindningsnivå till följande: lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet och
projektverksamhet.

-----
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29 § MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDS KONCERNDIREKTIV

Landskapsstyrelsen 15.11.2021 § 117

Enligt 7 kap. 47 § i kommunallagen ska en samkommunskoncern
ha ett koncerndirektiv som tillämpas på ägarstyrningen i
samkommunens dottersammanslutningar. Genom ägarstyrningen
ska det ses till att kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i
verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.

I revisionsprotokollet för bokslutet 2020 rekommenderade
revisionssamfundet TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy att
Mellersta Österbottens förbund utarbetar ett sådant
koncerndirektiv som beskrivs i kommunallagen.
Revisionssamfundet har bekantat sig med koncerndirektivet i
fråga.

Mellersta Österbottens förbund har berett ett koncerndirektiv
enligt 7 kap. 47 § i kommunallagen. Genom koncerndirektivet
skapas ramarna för ägarstyrningen av de sammanslutningar som
hör till Mellersta Österbottens förbundskoncern i enlighet med
samkommunens mål. Syftet med koncerndirektivet är att
förenhetliga handlingssätt och effektivera förutsättningarna för
ledningen av Mellersta Österbottens förbundskoncern så att
koncernen och samkommunens övriga verksamhet kan ledas
som helhet enligt enhetliga principer och med beaktande av
samkommunens intressen som helhet.

Det godkända koncerndirektivet följs i de dotterbolag som ingår i
Mellersta Österbottens förbundskoncerner, dvs. aktiebolaget KP-
Cobra Invest och fastighetsaktiebolaget Kokkolan Säästötorni.
Koncerndirektivet godkänns av landskapsfullmäktige.

Koncerndirektivet har skickats som bilaga till föredragningslistan.

Mer information fås av förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Förslag av landskapsdirektörens ersättare:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
godkänner koncerndirektivet för Mellersta Österbottens
förbund.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
-----
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Medlem Tuija Leivo-Rintakorpi anlände till mötet efter
behandlingen av paragrafen kl. 9.06.

Landskapsfullmäktige 29.11.2021 § 29

Koncerndirektivet har skickats som bilaga till föredragningslistan.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
godkänner koncerndirektivet för Mellersta Österbottens
förbund.

Beslut:
Landskapsfullmäktige godkände enhälligt koncerndirektivet för
Mellersta Österbottens förbund.
-----
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30 § FÖRSLAG TILL ETAPPLANDSKAPSPLAN 5 FÖR MELLERSTA
ÖSTERBOTTEN

Landskapsstyrelsen 15.4.2019 § 43

De teman som ingår i etapplandskapsplan 5 för Mellersta
Österbotten är regionstruktur, handel, gruvverksamhet och
skjutbanor. Utarbetandet av etapplandskapsplan 5 för Mellersta
Österbotten har inletts genom landskapsfullmäktiges beslut 10 §
26.11.2014. Landskapsstyrelsen beslutade 70 § 25.8.2015 att
lägga fram programmet för deltagande och bedömning (PDB)
under perioden 1.9–30.9.2015. Inledningsskedets
myndighetssamråd ordnades 8.10.2015. Landskapsstyrelsen
godkände kompletteringarna i PDB och behandlade den
inlämnade responsen 86 § 19.10.2015.

Mellersta Österbottens förbund har berett ett utkast till
etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten. Som bakgrund till
planlösningarna gjordes utredningar i enlighet med programmet
för deltagande och bedömning. Utkastet till etapplandskapsplanen
läggs fram offentligt för framförande av åsikter i enlighet med 62 §
i MBL och 30 § i MBF. Under framläggandet av planutkastet
begärs utlåtanden om utkastet från städerna och kommunerna i
Mellersta Österbotten, landskapsförbund som gränsar till
Mellersta Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten samt
andra myndigheter och sammanslutningar som listats i
programmet för deltagande och bedömning.

I beredningsmaterialet för etapplandskapsplan 5 för Mellersta
Österbotten ingår en landskapsplankarta med planbeteckningar
och -bestämmelser, en sammanställningskarta över gällande
landskapsplaner och planbeteckningarna i utkastet till
etapplandskapsplan 5, en planbeskrivning, en karta över de
planbeteckningar som ska upphävas genom kartan för
etapplandskapsplan 5 samt ett uppdaterat program för
deltagande och bedömning.

I beredningsmaterialet ingår även följande separata utredningar:
Dimensioneringsutredning för handeln i Mellersta Österbotten
(2015) och uppdatering av dimensioneringsutredningen (2017),
Mellersta Österbottens regionstruktur (2018), utredning av
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mineralpotentialen i Mellersta Österbotten (2016) och en
skjutbaneutredning (2016). Bakgrundsutredningarna kan läsas i
sin helhet på adressen http://www.keski-
pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava.

Mer information fås av regionplaneringschef Mari Pohjola.

Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner att beredningsmaterialet för
etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten skickas ut för
utlåtanden och att det läggs fram under perioden 24.4–24.5.2019.
Styrelsen berättigar förbundets kansli att göra tekniska
korrigeringar och kompletteringar i planmaterialet innan det läggs
fram.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

Ulla-Riitta Harju lämnade mötet under behandlingen av ärendet kl.
10.43.

Arto Pihlajamaa lämnade mötet under behandlingen av ärendet
kl. 11.13.

Efter behandlingen av ärendet hölls en paus kl. 11.13–11.22.
-----

Landskapsstyrelsen 26.8.2019 § 82

Landskapsstyrelsen godkände att utkastet till etapplandskapsplan
5 för Mellersta Österbotten läggs fram 43 § 15.4.2019.
Planutkastet var framlagt 24.4.–24.5.2019. De teman som ingår i
etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten är regionstruktur,
handel, gruvverksamhet och skjutbanor. Utarbetandet av
etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten har inletts genom
landskapsfullmäktiges beslut 10 § 26.11.2014.

Landskapsstyrelsen beslutade 70 § 25.8.2015 att lägga fram
programmet för deltagande och bedömning (PDB) under perioden
1.9–30.9.2015. Inledningsskedets myndighetssamråd ordnades
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8.10.2015. Landskapsstyrelsen godkände kompletteringarna i
PDB och behandlade den inlämnade responsen 86 § 19.10.2015.

Om utkastet till etapplandskapsplan 5 inlämnades sammanlagt 28
utlåtanden eller åsikter. Av dessa var 8 av kommuner och
regionkommuner, 7 av myndigheter, 5 av grannlandskap och -
kommuner samt 8 av sammanslutningar, föreningar och andra
intressenter.

Utlåtanden begärdes av sammanlagt 53 parter. De utlåtanden
och åsikter som lämnats in om etapplandskapsplan 5 för Mellersta
Österbotten samt förslag på bemötanden till dem finns som
bilaga.

I beredningsmaterialet för etapplandskapsplan 5 för Mellersta
Österbotten ingår en landskapsplankarta med planbeteckingar
och -bestämmelser, en sammanställningskarta över gällande
landskapsplaner och planbeteckningarna i utkastet till
etapplandskapsplan 5, en planbeskrivning, en karta över de
planbeteckningar som ska upphävas genom kartan för
etapplandskapsplan 5 samt ett uppdaterat program för deltagande
och bedömning.

I beredningsmaterialet ingår även följande separata utredningar:
Dimensioneringsutredning för handeln i Mellersta Österbotten
(2015) och uppdatering av dimensioneringsutredningen (2017),
Mellersta Österbottens regionstruktur (2018), utredning av
mineralpotentialen i Mellersta Österbotten (2016) och en
skjutbaneutredning (2016). Bakgrundsutredningarna kan läsas i
sin helhet på adressen http://www.keski-
pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava.

Separat bilaga: Etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten –
Utlåtanden, åsikter och bemötanden (19.8.2019).

Mer information fås av regionplaneringschef Mari Pohjola.

Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner bemötandena till de utlåtanden
och åsikter som lämnats in om utkastet till etapplandskapsplan 5
för Mellersta Österbotten.
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Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände de bemötanden till de utlåtanden
och åsikter som lämnats in om utkastet till etapplandskapsplan 5
för Mellersta Österbotten enligt bilagan.
-----

Landskapsstyrelsen 16.12.2019 § 130

Bemötandena till utkastet till etapplandskapsplan 5 för Mellersta
Österbotten godkändes av landskapsstyrelsen 82 § 26.8.2019. Ett
förslag till etapplandskapsplan 5 har beretts
vid Mellersta Österbottens förbund baserat på de bemötanden
som godkänts av styrelsen. Landskapsplankartan, -
beteckningarna och bestämmelserna samt planbeskrivningen har
bearbetats och kompletterats efter behov. De utredningar som
gjorts i anslutning till landskapsplanen har kompletterats
baserat på responsen i utkastskedet.

Utvecklingsplanen för skjutbanorna och uppdateringen av
utredningen av mineralpotentialen i Mellersta Österbotten har
utarbetats som kompletterande utredningar. Dessutom har
konsekvensbedömningen kompletterats i synnerhet i fråga om
Naturakonsekvenser och de trafikkonsekvenser som orsakas av
handel och gruvverksamhet. Styrgruppen för
landskapsplaneringen i Mellersta Österbotten behandlade de
ändringar som gjorts i landskapsplanen utifrån bemötandena
2.12.2019.

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska utlåtande om
förslaget till landskapsplanen begäras av olika myndigheter innan
det läggs fram (13 § MBF). Efter detta ordnas ett
myndighetssamråd om planen (11 § MBF). Utlåtanden begärs av
myndigheter som definieras i programmet för deltagande och
bedömning.

I förslagsmaterialet för etapplandskapsplan 5 för Mellersta
Österbotten ingår en landskapsplankarta med planbeteckningar
och -bestämmelser, en sammanställningskarta över gällande
landskapsplaner och planbeteckningarna i utkastet till
etapplandskapsplan 5, en planbeskrivning, en karta över de
planbeteckningar som ska upphävas genom kartan för
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etapplandskapsplan 5 samt ett uppdaterat program för
deltagande och bedömning.

Materialet finns som separat bilaga.

De största ändringarna som gjorts i etapplandskapsplan 5 för
Mellersta Österbotten presenteras vid styrelsens möte.

Mer information fås av regionplaneringschef Mari Pohjola.

Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. godkänner att förslaget till etapplandskapsplan 5 för Mellersta

Österbotten skickas ut för myndighetsutlåtanden.
2. Styrelsen berättigar förbundets kansli att göra tekniska

korrigeringar och kompletteringar i planmaterialet innan det
skickas ut för utlåtanden.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände enhälligt förslagets punkter 1–2.
------

Landskapsstyrelsen 23.3.2020 § 26

Förslaget till etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten
skickades ut för myndighetsutlåtanden 18.12.2019–22.1.2020.
Om förslaget inlämnades 31 utlåtanden. Största delen av
responsen berörde plan-/beteckningstekniska ändringar,
precisering av planeringsbestämmelser och komplettering av
planbeskrivningen. Inga betydande ändringar krävdes på
plankartan.

Utlåtandena och bemötandena behandlades vid ett
myndighetssamråd 26.2.2020.

Utlåtanden, åsikter och bemötanden finns som separat bilaga.

Mer information fås av tf. landskapsdirektör Jyrki Kaiponen.
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Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen antecknar utlåtandena och åsikterna om
förslaget till etapplandskapsplan 5 och bemötandena till dem för
kännedom.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
-----

Landskapsstyrelsen 21.6.2021 § 65

I området för industrifunktioner med betydande miljökonsekvenser
(TT) har Naturabedömningen för utvidgningen av avfallsområdet,
som blev aktuell genom myndighetssamrådet, blivit färdig. NTM-
centralen i Södra Österbotten har avgett sitt utlåtande 28.4.2021
(Natura-bedömning för utvidgningen av Boliden Kokkola Oy:s
avfallsområde, Karleby EPOELY/2144/2020).

NTM-centralen anser att utvidgningen av avfallsområdet inte
försvagar de naturvärden som utgör grunden för skyddet av
Natura 2000-området i någon större utsträckning, med
förutsättning att ovannämnda lindrande åtgärder vidtas i projektet.
Om det inte är möjligt att vidta lindrande åtgärder i projektet kan
eventuella betydande konsekvenser för de naturvärden som utgör
grunden för skyddet av Naturaområdet inte uteslutas på grund av
de brister och osäkerhetsfaktorer som förekommer i
konsekvensbedömningen.

Det utlåtande som NTM-centralen i Södra Österbotten avgett
innebär att det är möjligt att främja förslaget till
etapplandskapsplan 5 i enlighet med förslaget till bemötanden.

Utlåtandet från NTM-centralen i Södra Österbotten och
bemötandena till etapplandskapsplan 5 har skickats som bilaga till
föredragningslistan.

Materialet för förslaget till etapplandskapsplan 5 för Mellersta
Österbotten finns tillgängligt i sin helhet på Mellersta Österbottens
förbunds webbplats (https://www.keski-
pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueiden-kaytto.html).
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Mer information fås av regionplaneringschef Tiina Rinta-Rahko.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. godkänner bemötandena till förslaget till etapplandskapsplan 5

för Mellersta Österbotten i enlighet med bilagan
2. berättigar förbundets kansli att göra eventuella nödvändiga

tekniska korrigeringar och/eller kompletteringar i
planmaterialet innan det skickas ut för utlåtanden.

3. godkänner att förbundet lägger fram planförslaget offentligt
(895/1999 12 §) och utarbetar nödvändiga annonser om
utfrågningen efter att de eventuella tekniska korrigeringarna
och/eller kompletteringarna gjorts.

Beslut:
Landskapsstyrelsen
1. godkände bemötandena till förslaget till etapplandskapsplan 5

för Mellersta Österbotten i enlighet med bilagan
2. berättigade förbundets kansli att göra eventuella nödvändiga

tekniska korrigeringar och/eller kompletteringar i
planmaterialet innan det skickas ut för utlåtanden.

3. godkände att förbundet lägger fram planförslaget offentligt
(895/1999 12 §) och utarbetar nödvändiga tillkännagivanden
om utfrågningen efter att de eventuella tekniska
korrigeringarna och/eller kompletteringarna gjorts.

-----

Landskapsstyrelsen 18.10.2021 § 107

Förslaget till etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten var
framlagt offentligt under perioden 17.8–15.9.2021 i enlighet med
12 § i markanvändnings- och bygglagen 895/1999.

Planmaterialet består av planförslaget, en plansammanställning,
en planbeskrivning, en karta över beteckningar som ska
upphävas samt ett uppdaterat program för deltagande och
bedömning. Planmaterialet finns tillgängligt på Mellersta
Österbottens förbunds webbplats på adressen https://www.keski-
pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueiden-kaytto.html
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Två anmärkningar lämnades in mot planförslaget. Tillsammans
med föredragningslistan distribuerades en sammanfattning av
anmärkningarna och de utarbetade bemötandena.
Anmärkningarna föranleder inga ändringar i planmaterialet.

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

Förslag av landskapsdirektörens ersättare:
Landskapsstyrelsen föreslår att fullmäktige
1. antecknar anmärkningarna mot planförslaget för kännedom

och godkänner bemötandena till dem i enlighet med bilagan
2. godkänner förslaget till etapplandskapsplan 5,

plansammanställningen, planbeskrivningen, kartan över
beteckningar som ska upphävas samt det uppdaterade
programmet för deltagande och bedömning

3. fullmäktige berättigar förbundets kansli att göra eventuella
tekniska eller korrigerande preciseringar i planmaterialet.

Beslut:
Landskapsstyrelsen föreslår för fullmäktige att
1. fullmäktige antecknar anmärkningarna mot planförslaget för

kännedom och godkänner bemötandena till dem i enlighet
med bilagan

2. fullmäktige godkänner förslaget till etapplandskapsplan 5,
plansammanställningen, planbeskrivningen, kartan över
beteckningar som ska upphävas samt det uppdaterade
programmet för deltagande och bedömning

3. fullmäktige berättigar förbundets kansli att göra eventuella
tekniska eller korrigerande preciseringar i planmaterialet.

-----

Landskapsfullmäktige 29.11.2021 § 30

Planmaterialet består av ett planförslag, en plansammanställning,
en planbeskrivning, en karta över beteckningar som ska
upphävas samt ett uppdaterat program för deltagande och
bedömning. Planmaterialet finns tillgängligt på Mellersta
Österbottens förbunds webbplats på adressen https://www.keski-
pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueiden-kaytto.html
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Två anmärkningar lämnades in mot planförslaget. Tillsammans
med föredragningslistan distribuerades en sammanfattning av
anmärkningarna och de utarbetade bemötandena.
Anmärkningarna föranleder inga ändringar i planmaterialet.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige

1. antecknar anmärkningarna mot planförslaget för kännedom
och godkänner bemötandena till dem i enlighet med
bilagan,

2. godkänner förslaget till etapplandskapsplan 5,
plansammanställningen, planbeskrivningen, kartan över
beteckningar som ska upphävas samt det uppdaterade
programmet för deltagande och bedömning,

3. berättigar förbundets kansli att göra eventuella tekniska
eller korrigerande preciseringar i planmaterialet.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. antecknade anmärkningarna mot planförslaget för

kännedom och godkänner bemötandena till dem i enlighet
med bilagan,

2. godkände förslaget till etapplandskapsplan 5,
plansammanställningen, planbeskrivningen, kartan över
beteckningar som ska upphävas samt det uppdaterade
programmet för deltagande och bedömning,

3. berättigade förbundets kansli att göra eventuella tekniska
eller korrigerande preciseringar i planmaterialet.

-----
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31 § MELLERSTA ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSSTRATEGI 2040 OCH
LANDSKAPSPROGRAM 2022–2025

Landskapsstyrelsen 27.9.2021 § 93

Beredningen av Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040
och landskapsprogram 2022–2025 samt landskapsprogrammets
miljöbeskrivning har framskridit till utlåtandeskedet i enlighet med
programmet för deltagande och bedömning.

Utgångspunkten för arbetet med landskapsstrategin och
landskapsprogrammet har varit att uppdatera det strategiska
planavsnittet fram till år 2040 och att sammanställa ett nytt
landskapsprogram för åren 2022–2025. Målet är att skapa en bild
av förutsättningarna för Mellersta Österbottens framgång, en
framtida målbild och metoder som behövs för att uppnå den på ett
sätt som alla centrala aktörer och samarbetspartner i landskapet
kan förbinda sig till.

Enligt lagstiftningen för regionutvecklingen (verkställighetslagen
756/2021) svarar landskapsförbundet för planeringen i landskapet
i samarbete med kommunerna, närings-, trafik- och
miljöcentralerna och den övriga statliga regionalförvaltningen samt
andra parter som deltar i regionutvecklingen. Dokumenten för
utvecklingen av landskapet, landskapsstrategin och
landskapsprogrammet, baserar sig på lagen om utveckling av
regionerna och på markanvändnings- och bygglagen.
Beredningen styrs av lagen och förordningen om bedömning av
miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
(200/2005), dvs. den s.k. SMB-lagen och -förordningen.
Dessutom ger arbets- och miljöministeriet anvisningar till
landskapsförbunden för utarbetandet av landskapsprogrammen.

Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och
landskapsprogram 2022–2025 baserar sig på en
landskapsindelning enligt lagen om landskapsindelning. I
landskapsstrategin och landskapsprogrammet beaktas emellertid i
tillämpliga delar de kommuner som deltar i
intressebevakningsarbetet i enlighet med Mellersta Österbottens
förbunds grundavtal (1.1.2019).

Som bilaga till landskapsstrategin och -programmet presenteras
de centrala strategiska prioriteringarna för den intelligenta
specialiseringen i landskapet som främjar landskapets
kompetens, specialisering och konkurrenskraft och som utgör en



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
100

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 9/2021 27.9.2021/§ 93
Landskapsstyrelsen 11/2021 15.11.2021/§ 118
Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 31

förutsättning för användningen av Europeiska unionens verktyg
för region- och forskningsfinansiering. Målen för den intelligenta
specialiseringen har samordnats med landskapsprogrammets mål
som en del av beredningsprocessen.

Enligt visionen för landskapsstrategin 2040 har landskapet
Mellersta Österbotten som mål att vara ett välmående landskap
med en hållbar utveckling. Målet kan uppnås genom tre
utvecklingsteman som presenteras i landskapsprogrammet 2022–
2025: kompetens, konkurrenskraft och tillgänglighet samt de
utvecklingsåtgärder som ingår i dessa. De mål som genomsyrar
utvecklingstemana förstärker förverkligandet av visionen och
utvecklingsåtgärderna i alla tre utvecklingsteman. De
genomsyrande målen är: en stark landsbygd, klimat och miljö,
välfärd och samhörighet, attraktions- och kvarhållningskraft samt
internationalism.

Beredningsarbetet med Mellersta Österbottens landskapsstrategi
2040 och landskapsprogram 2022–2025 har skett i enlighet med
principerna för delaktighet och samarbete tillsammans med
aktörer och intressentgrupper i landskapet. Som arbetsmetoder
användes workshoppar och seminarier, temaspecifika
arbetsgruppsmöten, samråd och diskussioner. Utöver den
lagstadgade utlåtanderundan har det varit möjligt att kommentera
dokumenten från utkastskedet i olika skeden av beredningen.

Landskapsprogrammets miljökonsekvensbedömning har gjorts
som en del av beredningsprocessen i samarbete med
miljömyndigheterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten. Den SMB-grupp som koordinerat
miljökonsekvensbedömningen har följt upp framskridandet av
bedömningen och sammanträtt tre gånger under
beredningsprocessen för att bedöma landskapsprogrammets
miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbedömningen har gjorts av
Ramboll Finland Oy på uppdrag av Mellersta Österbottens
förbund.

Utkastet till landskapsstrategin och -programmet samt utkastet till
landskapsprogrammets miljöbeskrivning läggs fram offentligt för
utlåtanden 29.9–28.10.2021. Framläggandet verkställer lagen om
bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och
program (200/2005).
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Utkasten till Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och
landskapsprogram 2022–2025 samt till landskapsprogrammets
miljöbeskrivning har skickats ut som bilaga till föredragningslistan.

Mer information fås av strategichef Marita Mutka.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar utkasten till Mellersta Österbottens

landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022–2025
samt landskapsprogrammets miljöbeskrivning för kännedom.

2. beslutar att skicka ut utkasten till Mellersta Österbottens
landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022–2025
samt landskapsprogrammets miljöbeskrivning för utlåtanden
29.9–28.10.2021.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslagets punkter 1–2 enhälligt.
-----

Landskapsstyrelsen 15.11.2021 § 118

Beredningen av Mellersta Österbottens landskapsstrategi
2040 och landskapsprogram 2022–2025 samt
landskapsprogrammets miljöbeskrivning har framskridit till
beslutsskedet i enlighet med programmet för deltagande och
bedömning (PDB).

Enligt lagstiftningen för regionutvecklingen
(verkställighetslagen 756/2021) svarar landskapsförbundet för
planeringen i landskapet i samarbete med kommunerna,
närings-, trafik- och miljöcentralerna och den övriga statliga
regionalförvaltningen samt andra parter som deltar i
regionutvecklingen. Dokumenten för utvecklingen av
landskapet, landskapsstrategin och landskapsprogrammet,
baserar sig på lagen om utveckling av regionerna och på
markanvändnings- och bygglagen. Beredningen styrs av
lagen och förordningen om bedömning av
miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
(200/2005), dvs. den s.k. SMB-lagen och -förordningen.
Dessutom har arbets- och miljöministeriet gett anvisningar till
landskapsförbunden för utarbetandet av
landskapsprogrammen.
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Landskapsstyrelsen 11/2021 15.11.2021/§ 118
Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 31

Utgångspunkten för arbetet med landskapsstrategin och
landskapsprogrammet har varit att uppdatera det strategiska
planavsnittet fram till år 2040 och att sammanställa ett nytt
landskapsprogram för åren 2022–2025. Målet är att skapa en
bild av förutsättningarna för Mellersta Österbottens framgång,
en framtida målbild och metoder som behövs för att uppnå
den på ett sätt som alla centrala aktörer och
samarbetspartner i landskapet kan förbinda sig till.

Arbetet med beredningen av Mellersta Österbottens
landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022–2025
har skett i enlighet med principerna för delaktighet och
samarbete tillsammans med aktörer och intressentgrupper i
landskapet. Som arbetsmetoder användes workshoppar och
seminarier, temaspecifika arbetsgruppsmöten, samråd och
diskussioner. Utöver den lagstadgade utlåtanderundan har
det varit möjligt att kommentera dokumenten från
utkastskedet i olika skeden av beredningen.
Landskapsprogrammets miljökonsekvensbedömning har
gjorts som en del av beredningsprocessen i samarbete med
miljömyndigheterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten.

Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och
landskapsprogram 2022–2025 samt utkastet till
landskapsprogrammets miljöbeskrivning var framlagda
offentligt och utskickade för utlåtanden 29.9–28.10.2021.
Framläggandet verkställde lagen om bedömning av
miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
(200/2005).

Inom den utsatta tiden gavs utlåtanden av följande parter:

Aktion Österbotten r.f.
NTM-centralen i Södra Österbotten
NTM-centralen i Södra Österbotten (miljömyndighetens SMB-
utlåtande)
Södra Österbottens förbund
Halso kommun
K.H. Renlunds museum
Kannus stad
Kaustby ekonomiska region
Mellersta Österbottens kammarorkester
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun
Soite
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Mellersta Österbottens företagare
Karleby stad
Kronoby kommun
Naturresursinstitutet LUKE
Forststyrelsen
Skogscentralen
MTK Mellersta Österbotten
MTK Metsälinja och Mhy Keskipohja
Perho kommun
Österbottens förbund
Norra Österbottens förbund
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Vetil kommun

En sammanfattning av de inlämnade utlåtandena och
bemötanden till dem finns som separat bilaga. I största delen
av utlåtandena framfördes inga direkta förslag på
korrigeringar i innehållet, utan utlåtandena beskriver
dokumentens innehåll på ett allmänt plan. I regel var man
nöjd med dokumentens innehåll och de val och prioriteringar
som gjorts, och de mål och teman som presenterats i
dokumenten ansågs vara lyckade. De förslag på
kompletteringar och ändringar i dokumentens innehåll som
tagits upp i utlåtandena har beaktats som preciseringar i
dokumenten.

En sammanfattning av utlåtandena och bemötanden samt
Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och
landskapsprogrammet för 2022–2025, som kompletterats
utifrån utlåtandena, samt landskapsprogrammets
miljöbeskrivning finns som bilaga till föredragningslistan.

Mer information fås av strategichef Marita Mutka.

Förslag av landskapsdirektörens ersättare:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar utlåtandena om Mellersta Österbottens

landskapsstrategi 2040 och landskapsprogrammet 2022–
2025 samt landskapsprogrammets miljöbeskrivning och
bemötandena till dem för kännedom,

2. föreslår att landskapsfullmäktige godkänner Mellersta
Österbottens landskapsstrategi 2040 och
landskapsprogrammet 2022–2025 samt
miljöbeskrivningen i anslutning till landskapsprogrammet.
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Beslut:
Landskapsstyrelsen
1. antecknade utlåtandena om Mellersta Österbottens

landskapsstrategi 2040 och landskapsprogrammet 2022–
2025 samt landskapsprogrammets miljöbeskrivning och
bemötandena till dem för kännedom,

2. beslutade föreslå att landskapsfullmäktige godkänner
Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och
landskapsprogrammet 2022–2025 samt
miljöbeskrivningen i anslutning till landskapsprogrammet.

-----

Landskapsfullmäktige 29.11.2021 § 31

Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och
landskapsprogrammet 2022–2025 samt
landskapsprogrammets miljöbeskrivning har skickats ut
som bilaga till föredragningslistan.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
godkänner Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040
och landskapsprogrammet 2022–2025 samt
miljöbeskrivningen i anslutning till landskapsprogrammet.

Avvikande förslag med understöd:
Fullmäktigeledamot Matti Kalliokoski föreslog på
sannfinländarnas fullmäktigegrupps vägnar att
landskapsfullmäktige beslutar att punkt 2.2.3 stryks ur
Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och
landskapsprogram 2022–2025.

Fullmäktigeledamöterna Susanna Heinua och Ilpo Åivo
understödde förslaget.

En öppen röstning genom namnupprop verkställdes
mellan landskapsstyrelsens grundförslag och det
avvikande och understödda förslaget.

Röstningens resultat:
Landskapsstyrelsens grundförslag: JA 24 röster,
Sannfinländarnas ändringsförslag: NEJ   7 röster

Beslut:
Baserat på röstningsresultatet beslutade
landskapsfullmäktige att godkänna Mellersta Österbottens
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landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022–2025
samt miljöbeskrivningen i anslutning till
landskapsprogrammet.

Avvikande åsikt:
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp framförde en
avvikande åsikt i frågan.
-----



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
106

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 11/2019 16.12.2019/§ 135
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Landskapsstyrelsen 11/2021 15.11.2021/§ 119
Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 32

32 § MELLERSTA ÖSTERBOTTENS KLIMATVÄGKARTA

Landskapsstyrelsen 16.12.2019 § 135

Klimatförändringen, naturens minskade mångfald och
överkonsumtion av naturresurser är de allvarligaste problemen för
mänskligheten. Att lösa hållbarhetskrisen förutsätter en snabb
systematisk förändring i samhället.

Som en del av Europeiska unionen har Finland förbundit sig till
Parisavtalet. Enligt riksdagspartiernas gemensamma riktlinje
förutsätter målet uppbyggande av långsiktiga klimatåtgärder för
att uppnå kolneutralitet i EU före år 2050. Rinnes regering har i
regeringsprogrammet förbundit sig till att vidta åtgärder för att
Finland ska vara kolneutralt 2035 och kolnegativt snabbt efter det.
Som en metod har regeringen beslutat att främja beredningen av
kommunernas och regionernas egna kolneutralitetsplaner och
verkställande av klimatåtgärder.

Området för landskapen Mellersta Österbotten, Södra Österbotten
och Österbotten har gamla klimatstrategier som kräver
uppdatering. I regionen finns tills vidare inte en enda Hinku-
kommun (kolneutral kommun) eller Canemure-landskap
(www.hiilineutraalisuomi.fi). I nätverket för Hinku-kommuner ingår
redan 67 kommuner i Finland. I Finland finns sju Canemure-
landskap. Landskapsförbunden i Mellersta Österbotten, Södra
Österbotten och Österbotten har tillsammans med NTM-
centralerna i Södra Österbotten och Österbotten diskuterat
beredningen av en gemensam klimatstrategi.
NTM-centralen i Södra Österbotten har ansökt om 75 000 euro
från arbets- och näringsministeriet. Med denna finansiering
anställer NTM-centralen en klimatkoordinator som har i uppgift att
koordinera beredningen av en klimatstrategi.
Landskapsförbunden har inte reserverat någon finansiering för
klimatstrategin för år 2020.
Klimatkoordinatorns första uppgift är att kartlägga vilka
utredningar som är nödvändiga. Landskapsförbunden fattar beslut
om sitt deltagande i finansieringen av utredningarna efter att det
blir känt vilka utredningar som är nödvändiga.

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.
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Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. beslutar att Mellersta Österbottens förbund deltar i

utarbetandet av klimatstrategin i samarbete med Södra
Österbottens och Österbottens landskapsförbund samt
tillsammans med NTM-centralerna i Södra Österbotten och
Österbotten så att strategiandelen bereds under år 2020,

2. beslutar om sitt deltagande i kostnaderna för utredningarna
efter att det blir känt vilka utredningar som behövs.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände enhälligt förslagets punkter 1–2.
-----

Landskapsstyrelsen 21.9.2020 § 94

Europeiska unionens mål är att minska utsläppen av
växthusgaser med 40 procent fram till 2030 jämfört med nivån
1990. EU strävar efter att vara klimatneutralt före år 2050.

I det nuvarande regeringsprogrammet är målet att Finland ska
vara kolneutralt före år 2035. Kolneutralitet är inte en entydig
term. Mellan raderna i Finlands regeringsprogram kan det tolkas
att utsläppen i ett kolneutralt Finland borde vara lika stora som
kolsänkorna.

Med utsläpp avses utsläpp av växthusgaser som uppstår till följd
av användning av fossila bränslen, industriella processer och
biologiska processer som förändras genom människans
verksamhet. Med kolsänkor avses i sin tur åtgärder som binder
utsläpp av växthusgaser från atmosfären och som samtidigt ökar
kollagret. Kolsänkorna omfattar koldioxidbindande processer inom
markanvändning, ändring av markanvändning och skogsbruk
(LULUCF = land use, land use change and forestry). I detta ingår
även tekniska metoder för att binda koldioxid ur atmosfären eller
utsläppskällan och få bort den från kolcykeln.
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Växthusgaserna från landskapen beräknas varje år av Finlands
miljöcentral. År 2018 var utsläppen av växthusgaser i Mellersta
Österbotten 832 kt CO2e. Jämfört med 2005 har utsläppen av
växthusgaser minskat med 15 %. Mest utsläpp av växthusgaser
uppstår inom lantbruket (42 %), vägtrafiken (17 %),
uppvärmningen (15 %) och industrin (8 %). År 2018 var
vindkraftens bindande effekt på växthusgaser 15 kt CO2e.

Mellersta Österbottens klimatstrategi som definierar klimatmålen
och metoder för att uppnå dem har styrt utsläppsminsknings-
åtgärderna under åren 2010–2020. För att uppnå det nationella
målet för kolneutralitet fram till 2035 förutsätts nya åtgärder i
Mellersta Österbotten. I slutet av 2019 planerade
landskapsförbunden i Mellersta Österbotten, Österbotten och
Södra Österbotten samt NTM-centralen i Södra Österbotten
utarbetandet av en gemensam klimatstrategi. Utarbetandet av en
gemensam strategi föll i det här skedet på att landskapen hade
olika behov, i synnerhet i fråga om tidtabellen. Mellersta
Österbottens klimatstrategi är den äldsta och av denna orsak är
vår tidtabell för utarbetande av en ny klimatstrategi mest
brådskande.

Målen och åtgärderna för landskapet fastställs på den
klimatvägkarta som ska utarbetas för Mellersta Österbotten. På
klimatvägkartan definieras metoder för hur Mellersta Österbotten
kan vara kolneutralt 2035. Klimatvägkartan utarbetas under
ledning av Mellersta Österbottens förbund och som ett omfattande
samarbete med kommunerna och aktörerna i regionen. Målet är
att Mellersta Österbottens klimatvägkarta ska bli färdig så att den
kan godkännas av landskapsfullmäktige i november 2021.

Kontaktuppgifter fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar

1. att inleda utarbetandet av en klimatvägkarta för landskapet
Mellersta Österbotten,
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2. ansöka om ERUF- eller nationell finansiering för projektet
och reservera en egen finansieringsandel på 10 000 euro
för arbetet (5 000 € år 2020 och 5 000 € år 2021).

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslagets punkter 1–2 enhälligt.
-----

Landskapsstyrelsen 15.2.2021 § 20

Under ledning av Mellersta Österbottens förbund och i samarbete
med kommunerna görs en bedömning av klimatkonsekvenserna
som betjänar Mellersta Österbotten och dess kommuner.
Dessutom utarbetas ett målprogram för landskapet och
medlemskommunerna. Genom att förbinda sig till programmet är
det möjligt att främja uppnåendet av kolneutralitet i landskapet.

På Mellersta Österbottens klimatvägkarta presenteras hur
Europeiska unionens och Finlands klimatmål kan främjas i
Mellersta Österbotten. På vägkartan definieras målen för
minskningen av växthusgaserna i landskapet samt åtgärder för att
uppnå dem. Vägkartan är avsedd som gemensamt program för
aktörerna i landskapet.

Målet för Mellersta Österbottens klimatvägkarta 2035 är att:
 undersöka fördelningen och utvecklingen av utsläpp av

växthusgaser i landskapets område och i kommunerna
 utreda mängden av kolsänkor i Mellersta Österbotten och hitta

metoder för att förstärka kolsänkan
 identifiera förbundets, kommunernas och andra aktörers

möjligheter och metoder för att minska utsläppen
 främja förutsättningarna att genomföra kommunernas

klimatåtgärder genom intressebevakningsmetoder på nationell
nivå och EU-nivå

 identifiera möjligheterna till olika finansiering i verkställandet av
vägkartan

Som stöd för beredningen tillsätter Mellersta Österbottens
förbund en arbetsgrupp i landskapet.
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Kommunernas och andra intressentgruppers förslag på
medlemmar till arbetsgruppen har skickats som bilaga till
föredragningslistan.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att

1. utse en arbetsgrupp på landskapsnivå som stöd för
beredningen. Som ordförande för arbetsgruppen fungerar
landskapsdirektören, som sekreterare/beredare fungerar
kontaktchefen och medlemmarna utses baserat på förslag
från kommunerna och deras intressentgrupper,

2. utse sina representanter till arbetsgruppen.

Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutar att

1. utse en arbetsgrupp på landskapsnivå som stöd för
beredningen. Som ordförande för arbetsgruppen fungerar
landskapsdirektören, som sekreterare/beredare fungerar
kontaktchefen och medlemmarna utses baserat på förslag
från kommunerna och deras intressentgrupper,

2. utse Mauri Salo till representant i arbetsgruppen.
3. arbetsgruppen eventuellt senare kan kompletteras med

andra medlemmar.
-----

Landskapsstyrelsen 21.6.2021 § 63

Det första beredningsskedet för den del av Mellersta Österbottens
klimatvägkarta 2035 som omfattar den landskapsövergripande
delen är klart. Beredningen av klimatvägkartan fortsätter i arbetets
andra beredningsskede i augusti–september 2021. Beredningen
koncentreras till kommunernas behov att minska utsläppen och i
samarbete med kommunerna utarbetas vägkartor för
kommunerna, med beaktande av deras särdrag.

Utkastet till Mellersta Österbottens klimatvägkarta har utarbetats
under ledning av Mellersta Österbottens förbund och en
arbetsgrupp bestående av aktörer och experter i regionen har
deltagit aktivt i arbetet.
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Utkastet från det första beredningsskedet har skickats som bilaga
till föredragningslistan.

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar utkastet till klimatvägkartan 2013 från det första

beredningsskedet för kännedom,

2. fastställer vid behov riktlinjer för den fortsatta beredningen av
klimatvägkartan.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
-----

Landskapsstyrelsen 27.9.2021 § 94

I det andra skedet av arbetet med klimatvägkartan utarbetades
vägkartor för kommunerna i samarbete med dem. De
kommunspecifika vägkartorna fokuserar på behov att minska
utsläppen med beaktande av kommunernas särdrag.

Utkastet från det andra beredningsskedet har skickats som bilaga
till föredragningslistan.

Mer information fås av projektanställd Katja Ristiluoma.

Medlem Margita Lukkarinen var frånvarande under behandlingen
av paragrafen kl. 15.14–15.17.

Medlem Jari Orjala var frånvarande under behandlingen av
paragrafen kl. 15.14–15.21.

Ersättare Pekka Puolimatka var frånvarande under behandlingen
av paragrafen kl. 15.14–15.21.
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Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar utkastet till klimatvägkartan 2035 från det andra

beredningsskedet för kännedom,
2. beslutar att skicka ut utkastet till Mellersta Österbottens

klimatvägkarta 2035 för utlåtanden under tiden 1.10–
22.10.2021.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände enhälligt förslagets punkter 1–2.

Landskapsstyrelsen 15.11.2021 § 119

Mellersta Österbottens klimatvägkarta 2035 skickades ut för
utlåtanden 1.10–22.10.2021. Inom den utsatta tiden inlämnades
fyra utlåtanden. Utlåtandena var endast berömmande och
föranledde inga ändringar i innehållet.

Mellersta Österbottens klimatvägkarta 2035 (utkast från det andra
skedet) har skickats som bilaga till föredragningslistan.

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

Förslag av landskapsdirektörens ersättare:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
Mellersta Österbottens klimatvägkarta 2035.

Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutade
1. att berättiga Mellersta Österbottens förbund att göra

nödvändiga tekniska preciseringar i Mellersta Österbottens
klimatvägkarta 2035,

2. föreslår att landskapsfullmäktige godkänner Mellersta
Österbottens klimatvägkarta 2035.

-----

Landskapsfullmäktige 29.11.2021 § 32

Mellersta Österbottens klimatvägkarta 2035 har skickats som
bilaga till föredragningslistan.

Fullmäktigeledamot Anna Nurmi-Lehto lämnade mötet under
behandlingen av ärendet kl. 19.14.
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Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 32

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner
Mellersta Österbottens klimatvägkarta 2035.

Avvikande förslag med understöd:
Fullmäktigeledamot Matti Kalliokoski föreslog på
sannfinländarnas fullmäktigegrupps vägnar att fullmäktige
förkastar Mellersta Österbottens klimatvägkarta 2035.

Fullmäktigeledamöterna Ilpo Åivo och Susanna Heinua
understödde det ändrade förslaget.

En öppen röstning genom namnupprop verkställdes mellan
landskapsstyrelsens grundförslag och det avvikande och
understödda förslaget.

Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 32

Röstningens resultat:
Landskapsstyrelsens grundförslag: JA 25 röster,
Sannfinländarnas avvikande förslag: NEJ   6 röster

Beslut:
Baserat på röstningsresultatet beslutade landskapsfullmäktige att
godkänna Mellersta Österbottens klimatvägkarta 2035.
-----
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Landskapsstyrelsen 8/2018 15.6.2018/§ 53
Landskapsstyrelsen 6/2021 21.6.2021/§ 64
Landskapsstyrelsen 11/2021 15.11.2021/§ 120
Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 33

33 § TRAFIKSYSTEMPLAN FÖR LANDSKAPET MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

Landskapsstyrelsen 15.6.2018 § 53

Mellersta Österbottens lagstadgade uppgift är att svara för att
inleda en planeringsprocess för en trafiksystemplan för
landskapet, att leda det anslutande samarbetet och att samordna
planeringen med den övriga planeringen i landskapet (Lag om
utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfonds-
verksamheten). Regeringens proposition om ändring av
landsvägslagen 45/2018 till lagen om trafiksystem och
landsvägar, som är under behandling i riksdagens utskott, skulle
definiera landskapets trafiksystemplan och dess innehåll. Genom
lagändringarna ska varje landskap utarbeta en mångårig
trafiksystemplan för landskapet för att uppnå de mål som ställs
upp i den nationella trafiksystemplanen och för att främja
verkställandet av de åtgärder som presenteras i planen i sitt eget
verksamhetsområde. Den nationella trafiksystemplanen som
innehåller ett åtgärds- och finansieringsprogram för tolv år tas
med i lagstiftningen för första gången. Avsikten är att planeringen
ska basera sig på växelverkan mellan olika nivåer och ett
kontinuerligt samarbete mellan olika aktörer.

I Mellersta Österbotten har man utarbetat en trafiksystemplan
som ett samarbete som sträcker sig utanför landskapet. Hösten
2017 färdigställdes Trafik- och logistikstrategin för Norra Finland
genom ett samarbete mellan landskapsförbunden och NTM-
centralerna i Norra Finland och Trafikledsverket. Denna strategi
föregicks av den gemensamma trafikstrategin KAKEPOLI för
Kajanaland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten, som
utarbetades 2011 och vars mål uppdaterades 2014, samt
trafiksystemplanen KOPIKALI för Karleby-, Jakobstads- och
Kaustbyregionen. När en trafiksystemplan för landskapet blir
lagstadgad i samband med lagstiftningsreformen i anslutning till
landskapsreformen är det bra att undersöka trafiksystemhelheten
ur ett mer lokalt perspektiv. Trafik- och logistikstrategin för Norra
Finland fungerar som en strategi över landskapsgränserna i
arbetet med revideringen av de landskapsspecifika
trafiksystemen.
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Mellersta Österbottens förbund utarbetar en trafiksystemplan för
landskapet i samarbete med NTM-centralen i Södra Österbotten.
Arbetet inleds med att sammanställa befintligt material för
utveckling av trafiksystemet. Vid behov utarbetas dessutom
kompletterande separata utredningar. Arbetet följs upp i en
regional trafiksystemarbetsgrupp som verkar inom Mellersta
Österbottens förbund. Arbetsgruppen kompletteras vid behov och
den fungerar som styrgrupp för utarbetandet av
trafiksystemplanen.

En mer detaljerad arbetsplan för utarbetandet av
trafiksystemplanen utarbetas separat i samband med
sammanställningen av materialet. I budgeten för 2019 görs en
reservering för eventuella separata utredningar för
trafiksystemplanen och för köptjänster.

Mer information fås av regionplaneringschef Janna Räisänen.

Regionplaneringschef Janna Räisänen presenterade ärendet kl.
8.53–9.08.

Tf. landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen

1. beslutar att inleda utarbetandet av en trafiksystemplan för
landskapet Mellersta Österbotten,

2. utser en representant till styrgruppen från
landskapsstyrelsen.

Beslut:
Styrelsen godkände enhälligt förslaget och utsåg
landskapsstyrelsens ordförande Pentti Haimakainen till styrelsens
representant i styrgruppen.
- - -

Landskapsstyrelsen 21.6.2021 § 64

Med trafiksystem avses den helhet som bildas av person- och
godstrafiken, de trafiknät som betjänar dem, dataförbindelser,
trafiktjänster, trafikanordningar och system som styr trafiken.
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Utvecklande av trafiksystemet är viktigt bl.a. med tanke på
områdesanvändningen, områdesutvecklingen, näringslivets
konkurrenskraft, bekämpningen av klimatförändringen, en god
vardag för medborgarna samt försörjningsberedskapen.

Vid utvecklandet av trafiksystemet betonas samarbete mellan
olika aktörer och samordnande av olika åtgärder. I
kommunerna, stadsregionerna och landskapsförbunden utförs
trafiksystemarbete och -planering som omfattar hela
trafiksystemet.

Mellersta Österbottens regionala trafiksystemplan har beretts
tillsammans med medlemmarna i arbetsgruppen för Mellersta
Österbottens regionala trafiksystemplan. Arbetsgruppen
består av representanter för medlemskommunerna,
näringsaktörer i landskapet och den offentliga förvaltningen.

Landskapets trafiksystemplan har samordnats med den
nationella trafiksystemplanen (Trafik 12). I planen beaktas
dessutom de infallsvinklar i Norra Finlands trafik- och
logistikstrategi och samarbetsområdet som kan samordnas
med planen. Utkastet till planen skickas ut för utlåtanden till
medlemskommunerna, representanter för näringslivet, de
mest centrala parterna inom den offentliga trafikförvaltningen
och till samarbetspartner.

Vid planeringen och arbetet med trafiksystemplanen består de
strategiska prioriteringarna för Mellersta Österbottens förbund
av följande:
1. Tryggande av regionala särdrag

 Tillgängligheten för glesbebyggda och avlägsna
regioner, näringslivet och aktörerna

 Utveckling av resekedjor och kollektivtrafik
 Utveckling av regionala banförbindelser

2. Mellersta Österbottens trafiksystemplan tryggar en
exportindustri och behoven för en fungerande näring som
är nödvändiga för Finland

 Karleby hamn och utveckling och främjande av
transittrafiken, vi är en del av det transeuropeiska
transportnätet

 Utveckling och främjande av flygtrafiken
3. Dimensionering av servicenivån och anpassning till

behoven
 Persontrafik och godstrafik
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4. Nya trafikformer utvecklas och främjas
 intelligent trafik och styrning (styrning av fjärrflyg),

elektrifiering av flygtrafiken
5. Ekologiska och kolsnåla lösningar som genomgripande

tema

Utkastet till Mellersta Österbottens regionala trafiksystem har
skickats som bilaga till föredragningslistan.

Mer information fås av regionplaneringschef Tiina Rinta-
Rahko.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. antecknar utkastet till trafiksystemplanen för landskapet

Mellersta Österbotten för kännedom,
2. fastställer vid behov riktlinjer för den fortsatta beredningen av

arbetet.

Beslut:
Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt.
-----

Landskapsstyrelsen 15.11.2021 § 120

Mellersta Österbottens trafiksystemplan var ute för utlåtanden
14.9–6.10.2021. Under den utsatta tiden inlämnades 11
utlåtanden.

Tillsammans med föredragningslistan skickades ett utkast till
trafiksystemplanen samt en sammanfattning av de inlämnade
utlåtandena och bemötandena till dem.

Mer information fås av kontaktchef Teppo Rekilä.

Förslag av landskapsdirektörens ersättare:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå att
landskapsfullmäktige
1. antecknar utlåtandena för kännedom och godkänner

bemötandena till dem i enlighet med bilagan,
2. godkänner trafiksystemplanen för Mellersta Österbotten.

Beslut:
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Landskapsstyrelsen 11/2021 15.11.2021/§ 120
Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 33

Landskapsstyrelsen beslutade att föreslå att
landskapsfullmäktige
1. antecknar utlåtandena för kännedom och godkänner

bemötandena till dem i enlighet med bilagan,

2. godkänner trafiksystemplanen för Mellersta Österbotten.
-----

Landskapsfullmäktige 29.11.2021 § 33

Trafiksystemplanen har skickats tillsammans med
föredragningslistan samt en sammanfattning av de inlämnade
utlåtandena och bemötandena till dem.

Fullmäktigeledamot Ari Huuki anslöt sig till mötet under
behandlingen av ärendet kl. 19.46.

Fullmäktigeledamot Hans Snellman anslöt sig till mötet under
behandlingen av ärendet kl. 19.51.

Landskapsstyrelsemedlem Jari Orjala lämnade mötet under
behandlingen av ärendet kl. 19.59.

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå att
landskapsfullmäktige
1. antecknar utlåtandena och bemötandena till dem för

kännedom i enlighet med bilagan,
2. godkänner trafiksystemplanen för Mellersta Österbotten.

Beslut:
Landskapsfullmäktige
1. antecknade utlåtandena och bemötandena till dem för

kännedom i enlighet med bilagan,
2. godkände trafiksystemplanen för Mellersta Österbotten.
-----



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
119

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Landskapsstyrelsen 10/2021 18.10.2021/§ 111
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34 § OFFENTLIGGÖRANDE AV SAMKOMMUNENS TILLKÄNNAGIVANDEN
2022–2024

Landskapsstyrelsen 18.10.2021 § 111

Enligt 108 § i kommunallagen (410/2015) ska kommunala
tillkännagivanden göras kända genom att de offentliggörs i det
allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretess-
bestämmelserna, samt vid behov på något annat sätt som
kommunen har fattat beslut om.

Ett tillkännagivande ska finnas i det allmänna datanätet 14 dygn,
om inte något annat följer av sakens natur. De personuppgifter
som ingår i tillkännagivandet ska avlägsnas från datanätet när
den ovannämnda tiden går ut.

En allmän vedertagen praxis är att tillkännagivanden även
publiceras i dagstidningar.

Enligt 64 § i kommunallagen gäller de bestämmelser som berör
kommuner i tillämpliga delar även samkommuner.

Mer information fås av förvaltningschef Satu Kalliokoski.

Förslag av landskapsdirektörens ersättare:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige
att
1. Mellersta Österbottens förbunds tillkännagivanden offentliggörs
på förbundets anslagstavla och webbplats och dessutom i
dagstidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och
Kalajokilaakso,
2. landskapsstyrelsen får i fråga om eventuella tjänsteansökningar
välja de dagstidningar som anses vara ändamålsenliga.

Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutade att föreslå för landskapsfullmäktige
att
1. Mellersta Österbottens förbunds tillkännagivanden offentliggörs
på förbundets anslagstavla och webbplats och dessutom i
dagstidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och
Kalajokilaakso,
2. landskapsstyrelsen i fråga om eventuella tjänsteansökningar får
välja de dagstidningar som anses vara ändamålsenliga.
-----
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Landskapsfullmäktige 3/2021 29.11.2021/§ 34

Landskapsfullmäktige 29.11.2021 § 34

Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att föreslå för landskapsfullmäktige
att
1. Mellersta Österbottens förbunds tillkännagivanden

offentliggörs på förbundets anslagstavla och webbplats och
dessutom i dagstidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens
Tidning och Kalajokilaakso,

2. landskapsstyrelsen i fråga om eventuella tjänsteansökningar
får välja de dagstidningar som anses vara ändamålsenliga.

Beslut:
Landskapsfullmäktige beslutade enhälligt att
1. Mellersta Österbottens förbunds tillkännagivanden

offentliggörs på förbundets anslagstavla och webbplats och
dessutom i dagstidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens
Tidning och Kalajokilaakso,

2. landskapsstyrelsen i fråga om eventuella tjänsteansökningar
får välja de dagstidningar som anses vara ändamålsenliga.

-----



Landskapsfullmäktiges protokoll Sida
121

Protokollutdragets riktighet intygas av
Datum och underskrift

Besvärsanvisningen berör paragraferna § 28-34

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut ansöks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet kan sökas av:

1. den som beslutet riktar sig till eller den vars rättigheter, skyldigheter eller
intressen som kan påverkas direkt genom beslutet (berörda parter) samt

2. samkommunens medlemskommun eller medlem i kommunen.

Besvärstid

Kommunalbesväret ska lämnas in inom 30 dagar efter att beslutet delgivits. Besväret ska
skickas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden inom
besvärsmyndighetens öppettider.

Den berörda parten anses ha fått information om beslutet sju dagar efter att brevet
skickats, om inget annat kan påvisas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses den berörda
parten ha fått information om beslutet tredje dagen efter att meddelandet skickats, om
inget annat kan påvisas.

En medlem i kommunen anses ha fått information om beslutet sju dagar efer att protokollet
lagts fram i ett allmänt datanät.

Delgivningsdagen ingår inte i besvärstiden. Om den sista dagen för besvärstiden är en
helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri
lördag får besväret lämnas in under den första efterföljande vardagen.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får göras på följande grunder:

1. beslutet har fattats i felaktig ordning,

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller

3. beslutet strider mot lagen på annat sätt.

Den ändringssökande ska presentera grunder för besväret till besvärsmyndigheten innan
besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol

Postadress: PB 204, 65101 Vasa

E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi
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Besvärsskriftens form och innehåll

Besväret ska vara skriftligt. Även ett elektroniskt dokument uppfyller kravet på skriftlig
form. Besvärsskriften ska innehålla följande:

1. beslut man söker ändring i (beslut som är mål för besväret);

2. till vilka delar av beslutet man söker ändring samt vilka ändringar som yrkas (krav);

3. motiveringar till kraven;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det beslut som är mål för besväret inte riktas till
den ändringssökande.

Besvärsskriften ska dessutom innehålla den ändringssökandes namn och
kontaktuppgifter. Om yttranderätten används av en lagenlig representant eller ombud ska
även dennas kontaktuppgifter meddelas. Ändringar i kontaktuppgifterna ska under
behandlingen av besväret meddelas utan dröjsmål till förvaltningsdomstolen

Besvärsskriften ska även innehålla den postadress och eventuella övriga adress till vilken
domstolsdokumenten kan skickas (processadress). Om den ändringssökande har
meddelat fler än en processadress kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av de
meddelade adresserna domstolsdokumenten skickas.

Följande ska bifogas besvärsskriften:

1. beslut som är föremål för besväret inklusive besvärsanvisning;

2. en utredning av när den ändringssökande har fått kännedom om beslutet eller en annan
utredning över tidpunkten för inledandet av besvärstiden;

3. dokument till vilka den ändringssökande vädjar som stöd för sitt krav, om dessa inte
skickats till myndigheten tidigare.

Rättegångsavgift

Av den som ansöker om ändring debiteras en rättegångsavgift

i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).


