
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Beslut:

ST: 1/2018§ 124, SMH17 19.6.2018 17:00



VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Samhällsbyggnadsnämnden väljer två medlemmar till protokolljusterare.
Protokollet justeras onsdagen den 27 juni 2018.
I tur att justera protokollet är Mats Ingves och Eva Lillmangs.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

ST: 2/2018§ 125, SMH17 19.6.2018 17:00



GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tekniska direktörens förslag:

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner föredragningslistan i föreliggande
form.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

ST: 3/2018§ 126, SMH17 19.6.2018 17:00



ANMÄLNINGSÄRENDEN

(BN/AJM)
- Tekniska direktörens beslut 19.05 – 10.06.2018.
- Botniarosk årsberättelse 2017.
- Vasa Förvaltningsdomstol; beslut 04.06.2018 nr. 18/0207/1. Angående

Lennart Lassfolk, Margareta Utter och Asko Wiléns besvär över ar-
rende åt Aimoharppaus Ab.

- KEHA-keskus; beslut 25.5.2018 angående beviljat bidrag för Flottbron.
- NTM-centralen; beslut 1.6.2018; tillstånd att avvika från fredningsbe-

stämmelserna för privata naturskyddsområden då det gäller räkning och
ringmärkning av skarvkolonier.

-

Tekniska direktörens förslag:

Anmälningsärenden antecknas till kännedom.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

ST: 4/2018§ 127, SMH17 19.6.2018 17:00



TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUTSPROTOKOLL /  

TEKNISEN PÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

Följande beslut jämte besvärsundervisning är publicerade fredagen den 6 juli 2018 på stadens hemsida 

http://www.kristinestad.fi 

Seuraavat päätökset sekä valitusosoitus ovat julkaistu  perjantaina 6 heinäkuuta 2018 kaupungin 

kotisivuilla http://www.kristiinankaupunki.fi.  

 

TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUT/ TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET  19.05 –  

08.06.2018  

§ 51 Analys av material för fastighetsskatt. 

 Kiinteistöveron aineistoanalyysi. 

§ 52 Val av entreprenör; Härkmeri skolas gymnastiksal (golv). 

 Urakoitsijan valinta, Härkmeri koulun voimistelusalin lattia. 

§ 53 Anställande av biträdande byggnadsinspektör/granskningsingenjör på viss tid (80 %) 

 Apulaisrakennustarkastajan/ tarkastusinsinöörin palkkaaminen määräajaksi (80%). 

§ 54 Anskaffning av fyrhjuling. 

 Mönkijän hankinta. 

§ 55 Anställande av fastighetsskötare på viss tid; Hautaviita Jan. 

 Kiinteistöhoitajan palkkaaminen määräajaksi; Hautaviita Jan. 

§ 56 Anställande av fastighetsskötare på viss tid; Alén Marko. 

 Kiinteistöhoitajan palkkaaminen määräajaksi; Alén Marko. 

§ 57 Anställande av dejoursvikariat; Stenbacka Hannu. 

 Päivystyssijaisen palkkaaminen; Stenbacka Hannu. 

§ 58 Reseförordnande; Andtfolk Kim. 

 Matkamääräys; Andtfolk Kim. 

§ 59 Korrigering av anställningstid på egen begäran samt anhållan om arbetsledigt utan lön 

 Anomus työajan muuttamisesta ja anomus palkattomasta työvapaasta. 

§ 60 Anhållan om mindre muddring och lov för deponeringsmassor. 

 Anomus vähäisestä ruoppauksesta ja ruoppausmassan sijoituslupa. 

§ 61 Samtycke till placering av muddermassor samt uppmaning för iståndsättande av 

markområdet vid fd farmområdet i Skatan. 

 Suostumus ruoppausmassojen sijoittamiseen sekä kehotus ent. Skatan tarha-alueen 

maa-alueen kunnostamiseen. 

§ 62 Val av entreprenör för reparation av mindre vattenskada vid Härkmeri skola. 

 Urakoitisjan valinta pienehkön vesivaurion korjaamiseen Härkmeren koululla. 

§ 63 Fullmakt för registrering av fyrhjuling. 

 Valtakirja mönkijän rekisteröitymistä varten. 

 

 

  

________________________  

 

 
 

 Anslagits på stadens hemsida http://www.kristinestad.fi  06.07.2018 

 Julkipantu kaupungin kotisivuille http.//www.kristiinankaupunki.fi 06.07.2018 
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ÄRENDEN SOM HÖGRE ORGAN KAN TA UPP TILL BEHANDLING

(BN/AJM)
- Tekniska direktörens beslutsprotokoll 19.05 – 10.06.2018.’

Tekniska direktörens förslag:

Samhällsbyggnadsnämnden besluter att inte ta upp till behandling ovan
nämnda ärenden.

Samhällsbyggnadsnämdens beslut:

ST: 5/2018§ 128, SMH17 19.6.2018 17:00



BESLUT I ÄRENDEN SOM HÖGRE ORGAN KAN TA UPP TILL BEHANDLING 

PÄÄTÖKSET ASIOISSA JOTKA YLEMPI ELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVÄKSI 

 

 

TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUT/ TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET  19.05 –  

08.06.2018  

§ 51 Analys av material för fastighetsskatt. 

 Kiinteistöveron aineistoanalyysi. 

§ 52 Val av entreprenör; Härkmeri skolas gymnastiksal (golv). 

 Urakoitsijan valinta, Härkmeri koulun voimistelusalin lattia. 

§ 53 Anställande av biträdande byggnadsinspektör/granskningsingenjör på viss tid (80 %) 

 Apulaisrakennustarkastajan/ tarkastusinsinöörin palkkaaminen määräajaksi (80%). 

§ 54 Anskaffning av fyrhjuling. 

 Mönkijän hankinta. 

§ 55 Anställande av fastighetsskötare på viss tid; Hautaviita Jan. 

 Kiinteistöhoitajan palkkaaminen määräajaksi; Hautaviita Jan. 

§ 56 Anställande av fastighetsskötare på viss tid; Alén Marko. 

 Kiinteistöhoitajan palkkaaminen määräajaksi; Alén Marko. 

§ 57 Anställande av dejoursvikariat; Stenbacka Hannu. 

 Päivystyssijaisen palkkaaminen; Stenbacka Hannu. 

§ 60 Anhållan om mindre muddring och lov för deponeringsmassor. 

 Anomus vähäisestä ruoppauksesta ja ruoppausmassan sijoituslupa. 

§ 61 Samtycke till placering av muddermassor samt uppmaning för iståndsättande av 

markområdet vid fd farmområdet i Skatan. 

 Suostumus ruoppausmassojen sijoittamiseen sekä kehotus ent. Skatan tarha-alueen 

maa-alueen kunnostamiseen. 

§ 62 Val av entreprenör för reparation av mindre vattenskada vid Härkmeri skola. 

 Urakoitisjan valinta pienehkön vesivaurion korjaamiseen Härkmeren koululla 

 

____________  

 
Anslagsdatum för dessa beslut är fredagen den 6 juli 2018 

Näiden päätösten julkipanopäivä on perjantaina 6 heinäkuuta 2018 
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UTLÅTANDE GÄLLANDE STADENS STRATEGI; STADSSTYRELSEN

(AJM/AJM)
Senaste behandling:
Stadsstyrelsen 7.5.2018 § 109

Stadsstyrelsen begär utlåtande över utkastet till stadens strategi ”KRISTI-
NESTAD 2025”.

Bilagor
Utlåtande begäran
Stadsstyrelsens beslut 7.5.2018 § 109 jämte bilagor som bifogats utlåtande-
begäran
Utkast till stadens strategi ”KRISTINESTAD 2025”

Tekniska direktörens förslag till utlåtande:

Samhällsbyggnadsnämnden har inget anmärka över utkastet.

Ärendet justeras omedelbart.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

ST: 62/2017§ 129, SMH17 19.6.2018 17:00
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Respons till strategiutkastet

1. Respons från strategikvällarna som ordnades i kommundelarna, fyra
kommundelstillställningar våren-sommaren 2017.

2. Sammanställning av invånarnas respons till de strategiska frågorna, sommaren 2017.
3. Ungdomsrådet 28.9.2017, handikapprådet och äldrerådet 27.10.2017
4. Företagarna 22.11.2017.

1. Sammandrag av kommundelsstrategikvällarna 2017

INVÅNARNA

-Kontakterna till före detta kristinestadsbor ska upprätthållas. De kan ha bra kontakter som staden
kan dra nytta av.
-Det ska finnas bra möjligheter till fritidsintressen.
-Tvåspråkigheten ska värnas och utnyttjas allt bättre.
-Skolornas samarbete mellan språkgrupperna ska utvecklas. Språkgrupperna (högstadierna och
gymnasierna) kan placeras på samma skolcampus.
-Staden ska försöka hålla kvar kommuninvånarna och sträva efter att förhindra utflyttning. (t.ex.
babypeng).
-Studerande kunde erbjudas möjlighet att göra sitt slutarbete om Kristinestad, återinflyttning?
-Vi får vara stolta över hälsovården.
-Utmärkt service nära invånarna
-Trafikförbindelserna ska förbättras
-Ärenden kan skötas snabbt
-Ledarskapsutbildningen utökas.
-Nativiteten måste öka.
-Invånarna måste erbjudas information och kunskaper.
-Fler bostäder.
-Vi borde arbeta för att kunna bevara vårt hälsocampus.
-Man önskar att hälsovårdstjänsterna ska bli snabbare.
-Jämlik behandling
-Värdesättning av byarna
-Positivt tankesätt
-Sommarstugorna borde lätt och snabbt kunna ändras till åretruntbostäder.

FÖRETAG

-Vi måste ha hand om de redan existerande företagen, dessutom önskas nya företag och på så sätt
arbetsplatser särskilt till unga.
-Nya företag ska aktivt erbjudas tomter att grunda nya företag på.
-Naturturism
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-Förestagsfostran i skolan.
-Cittaslow-principen om att poängtera det lokala och använda närodlat
-Ensamföretagande är ortens styrka. De borde stödjas mer. Ökat samarbete mellan staden och
företagarna önskas.
-Man önskar att vägarna ska vara i skick.
-Regelbundna företagsträffar; förmedling av nyheter, idéer och information.
-Byarna är stolta över företagsverksamheten.

LIVSKRAFTEN

- Turismen ska utvecklas, reklamen ska effektiveras att bli landsomfattande. Det borde finnas
turistpaket o. dyl.
- Kulturen och den unika trähusmiljön ska utnyttjas bättre för att locka turister.
- Samarbetet med grannkommunerna borde utvecklas.
- Mer resurser till näringslivscentralen. Mer effektiv/aktiv personal önskas.
- Staden borde vara synligare på nätet.
- Havet och stadens historia borde utnyttjas bättre för att locka turister.
- Staden borde få representanter som bevakar våra intressen i landskapet.
- Tvåspråkig service.
- Skogen borde utnyttjas, skulle ge arbetsplatser.
- Till stamstaden önskas bostäder.
-------

Idéer och kommentarer som skickats per e-post:

Eftersom det finns företag inom virkesbranschen med kunskap i världsklass, skulle det vara möjligt
att:

1) Bygga våningshusen som planerats i Inre hamnen som moderna träkonstruktioner som blivit
mycket populära även i Finland.

2) Är det möjligt att skapa något som skulle locka gamla träfartyg att besöka staden. Åbo är
huvudorten för årets Tall Ship Race, men fartygen besöker också t.ex. Kotka. Skulle det vara
möjligt att locka hit dem på ett kort besök någon gång eller kunde några enskilda fartyg besöka
staden utanför tävlingarna?

Deltagarna är huvudsakligen unga som säkert skulle värdesätta arkitekturen i vår stad och
Cittaslow-filosofin. De skulle säkert nöja sig med rätt anspråkslösa och förmånliga
kringtjänster. Många skulle säkert vilja återvända senare som turist till vår vackra stad

---------------------
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2. Sammanställning av invånarnas respons i anslutning till de strategiska
frågorna, sommaren 2017.
Komprimerat sammandrag (nätenkät)

På frågan ”Vilka tycker du är Kristinestads viktigaste roller inom service? (rollerna
för framtidens kommun)?” satte stadsborna rollerna i följande rangordning.

1. Närings- och sysselsättningsrollen (i kommunens uppgifter ingår att öka stadens
dragningskraft, bygga infrastruktur, erbjuda industritomter, främja innovativa
samarbetsforum, anskaffningar, sysselsättning, integrering samt förebygga marginalisering)

2. Bildningsrollen (kommunen erbjuder småbarnspedagogik och undervisning från förskolan
till den grundläggande undervisningen och gymnasiet)

3. Livsmiljörollen (kommunen tryggar förutsättningarna för boende samt en hälsosam och
stimulerande livsmiljö genom bl.a. planering av markanvändning och tomtutbud samt
främjar kollektivtrafik, boende, pendling, fritidsintressen, vila, friluftsliv och privatliv).

4. Välfärdsrollen (kommunen främjar för sin del kommuninvånarnas välfärd genom att
erbjuda möjligheter till ett aktivt liv och välfärd i en trygg och trivsam miljö).

5. Utvecklings- och partnerskapsrollen (kommunen är kommuninvånarnas, företagens och
intressegruppernas samt andra kommuners partner i utvecklandet av kommuninvånarnas
välfärd och lokal livskraft).

6.  Delaktighets- och gemenskapsrollen (var och en i kommunen kan påverka och säga sin
åsikt på olika sätt genom både representativ och direkt demokrati)

7.  Självstyrelserollen (kommuninvånarna sköter gemensamma angelägenheter tillsammans
och gör val för främjande av sin välfärd och områdets utveckling)

I de öppna svaren poängterades utvecklingen av näringarna och tryggandet av närservicen på orten.

------------------------------------------------

3. Responsen från ungdomsrådet 28.9.2017, handikapprådet och äldrerådet
27.10.2017

Ungdomsrådet

- Det ska finnas mångsidiga fritidsaktiviteter och samlingsutrymmen
- Unga ska ha tillgång till moderna bostäder till ett rimligt pris
- Uppmärksamhet ska också fästas vid transporter (också från byarna)
- Båda språkgruppernas skolor kan finnas fysiskt på samma plats (undervisningen på

modersmålet).

Äldrerådet och handikapprådet (gemensam tillställning)
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- Rörelsehindrade ska ha tillgång till lämpliga bostäder och man ska fästa uppmärksamhet
vid att bostäderna som finns i byarna är i bra skick och att de renoveras

- Stadens tjänster ska säkerställas i landskapsmodellen (intressebevakning), många saker
genomgår en förändring

- Anpassningen till nya krav och teknologier; det skulle vara bra med rådgivning för att
förhindra att vi fjärmas från digitaliseringen

- Viktigt att tron på gemenskapen och framtiden bevaras
- Viktigt att utveckla sådant som seniorerna och personer med funktionshinder behöver,

t.ex. serviceutbudet inom sociala medier och rörelsemöjligheter (trafikförbindelser)
- Tjänsterna bör säkerställas i enlighet med äldreomsorgslagen
- Psykosociala tjänster ska säkerställas och stödet ska fungera
- Ensamhet och otrygghet ska bekämpas och då är dialogen och ”rådgivningskioskerna”

nödvändiga, låg tröskel till rådgivning i hälso- och sociala ärenden såsom egen
kontaktperson

- Serviceguiden ska uppdateras; fundera på om man i fortsättningen kan ha beskrivande
symboler i guiden och kompletterande texter för att underlätta skötseln av ärenden för
personer som har nedsatt funktionsförmåga (exempel Nykarlebys guide)

Företagarna 22.11.2017.

- Staden ska arbeta för stadens livskraft så att invånarantalet bibehålls och ökar och
företagen ska ha tillräckligt med klienter

- Både den kommunala och privata basservicen ska bibehållas på nuvarande nivå eller
förbättras; datatrafiken, upprätthållande och utvecklande av väg- och trafikförbindelserna

- Unga företagare till orten både genom generationsväxlingar och genom att grunda företag
inom nya branscher, t.ex. teknik och hälsovård

- Näringslivscentralen ska ha tillräckliga resurser
- Jämlik behandling av företagarna
- Staden ska informera och kommunicera bättre, direkt kontakt mellan kommunen och

företagen, inte bara över nätet
- Företagarna ska informeras om upphandlingar och så stor del av upphandlingarna som

möjligt ska göras inom det egna området
- Förhoppningar om att antalet besvär minskar i staden samt om en positiv trend
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Kristinestad 2025
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Innehållsförteckning
Vad gör Kristinestad i framtiden? ........................................................................................
Strategiprocessen .................................................................................................................

Strategiska program ..........................................................................................................
Nuläget och bedömning av framtida förändringar i staden och deras inverkan på
genomförandet av kommunens uppgifter ..........................................................................
Mission, vision, strategiska program, värden,verksamhetsidé ..........................................

Mission ..............................................................................................................................
Vision .................................................................................................................................

Vision 2025 – en livskraftig Cittaslow-stad ...................................................................
Strategiska program ..........................................................................................................
Värden ...............................................................................................................................

Jämlikhet och rättvisa ....................................................................................................
Öppenhet .......................................................................................................................
Mod ................................................................................................................................
Gemenskap ....................................................................................................................
Kreativ förnyelse (kreativitet) .......................................................................................

Verksamhetsidé.................................................................................................................
Främjande av invånarnas välfärd ........................................................................................

Välfärdstjänster .................................................................................................................
Tryggande av närservicen .............................................................................................

Fritidstjänster ....................................................................................................................
Utbildningstjänster ...........................................................................................................
Utvecklande av livsmiljön - samhällsbyggnadstjänster ...................................................
Livskvalitet (liveability) och boende .................................................................................
Utveckling av livskraften ...................................................................................................
Kommunikation och marknadsföring...............................................................................

Ägarpolitik .............................................................................................................................
Personalpolitik ......................................................................................................................
Kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka .....................................................

Utvecklande av samarbete  ..............................................................................................
Utveckling av omgivningen och områdets livskraft  .... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Avsikter och målsättningar 2018 – 2025 ............................................................................
Uppföljning och utvärdering av förverkligandet av strategins målsättningar  .................

Bilagor: SWOT-analys, strategiska program, sammanställning av åsikter och respons
på utarbetandet av strategin, befolknings- och pendlingsstatistiker.
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Vad gör Kristinestad i framtiden?
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Strategiprocessen
Stadsstyrelsen beslöt år 2017 att stadens strategi 2025 ska utarbetas. Centrala
ledningsgruppen har gjort den bifogade SWOT-analysen till grund för strategiarbetet.
Den presenterades för stadsfullmäktige i april 2017. Strategiutkastet som utarbetats
av centrala ledningsgruppen presenterades på kommundelsrundorna (4  st.)  våren
2017. Sommaren 2017 hade invånarna under två månader möjlighet att ge respons
på strategiska frågor på stadens hemsida eller genom att fylla i enkäten i vid någon av
stadens servicepunkter. Invånarenkätens resultat har behandlats i centrala
ledningsgruppen 30.8.2017 och i samarbetsgruppen 29.8.2017.  Strategiutkastet
presenterades för ungdomsrådet 28.9.2017, handikapprådet och äldrerådet
27.10.2017 samt företagarna 22.11.2017. Responsen, bilaga, beaktas i mån av
möjlighet vid uppgörandet och implementeringen av strategin.
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Strategiska program

• Välfärdsprogrammet (välfärd)
• Personalpolitiska programmet
• Bostadspolitiska programmet (fungerande stadsmiljö och byggande)
• Näringspolitiska programmet (livskraft och tillväxt)

Programmen som bilagor.

I  de  strategiska  programmen  ingår  också Kristinestad med stabil ekonomi.
Programmet säkerställer en stabil ekonomi för staden.

Kristinestad med stabil ekonomi

Granskningen av effektiviteten, det egna tankesättet och kostnadsmedvetenheten
stärks på organisationens alla nivåer.

Staden är en gemensam arbetsgivare och samarbetet mellan serviceområdena
fungerar smidigt och målinriktat. En förutseende, kundorienterad och
helhetsekonomisk verksamhet utgör utgångspunkten för planeringen och
produktionen av koncernens tjänster.

Det ekonomiska spelrummet är kontrollerat och planerat. Verksamhetsbidraget
utvecklas på ett måttligt sätt och årsbidraget visar överskott och täcker
avskrivningarna och en betydande del av investeringarna.

Stadskoncernens och stadens lånestock överskrider inte den nationella
genomsnittsnivån och är helst lägre än den. Ränteutgifterna stävjas med hjälp av en
kombination av fast ränta – rörlig ränta.

Ägarstyrningen stärks genom att öka kontakterna mellan de olika organens
representanter och stadens förvaltning och poängtera påverkningsmöjligheterna för
stadens representanter.

Dotterbolagens rapportering och riskhantering sker i enlighet med koncerndirektiven.

Mätare/uppföljning:
De nyckeltal, rapporter om förverkligande, delårsrapporter, kommunkoncernens
bokslut som används allmänt i kommunerna.

§ 129, SMH17 19.6.2018 17:00 / Pykälän liite: Strategia_2025_0205 version_sve



Nuläget och bedömning av framtida
förändringar i staden och deras inverkan på
genomförandet av kommunens uppgifter
Kristinestad har deltagit i de kommunstrukturutredningar som staten genomfört.
Staden är fortsättningsvis självständig och arbetar innovativt för att stärka livskraften.

Stadens ekonomi visar överskott år 2018. Det ackumulerade överskottet 31.12.2017
är 9,5 milj. euro. Vid tidpunkten då strategin utarbetades uppgick stadskoncernens
skulder till 25,3 milj. euro. Med beaktande av de ökande avskrivningarna måste nya
investeringar övervägas noggrant. Om vårdreformen förverkligas 2020 kommer den
att ha stora inverkningar på skatteinkomsterna och statsandelarna. Den inverkar
också på ordnandet av samt tillgången till service. Staden arbetar även i
fortsättningen för att säkerställa tillgången till service. En lyckad utveckling av
näringslivstjänsterna blir allt viktigare då tyngdpunkten i allt större grad läggs på
skatteinkomsterna. Om vårdreformen förverkligas överförs totalt 206,2 årsverken
inom  hälso-  och  socialvården  (2017)  till  en  annan  arbetsgivare  och  då  blir  ca  242,5
årsverken kvar hos staden.

Staden  har  lyckats  bevara  närservicen  och  FPAs,  magistratens,  TE-byråns  och  Job-
Centers tjänster finns tillgängliga vid samservicepunkten. Staden beaktar även
säkerställandet av tillgången till dessa tjänster i framtiden.

Serviceområdet för välfärd omfattar fr.o.m. 2017 den tidigare vård- och
omsorgscentralen och bildnings- och fritidscentralen. Om vårdreformen förverkligas
blir invånarnas välfärdstjänster kvar hos serviceområdet (fortfarande oklar kontaktyta
landskapet/övriga producenters välfärdstjänster) men till dess ansvarar
serviceområdet också för producerandet av social- och hälsovårdstjänster.

Enligt responsen från invånarenkäten som utfördes våren 2017 var bevarandet av
hälso- och socialvårdstjänsterna i Kristinestad det viktigaste.

Servicen har redan under en längre tid byggt på en närservicemodell (bl.a.
veckoslutsjouren) som förverkligas i samarbete mellan offentliga, privata och tredje
sektorn – denna modell utgör målsättningen för den riksomfattande social- och
hälsovårdsreformen. Staden har långa traditioner av att producera svensk- och
finskspråkig service. Om valfriheten förverkligas, kan sjukhusbacken och dess tjänster
i fortsättningen locka klienter över kommun- och landskapsgränserna.
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Bildnings- och fritidscentralen, som ingår i Serviceområdet för välfärd, kommer att
vara den lokala producenten av välfärdstjänster efter att vårdreformen förverkligats.
Centralen producerar motions-, kultur-, ungdoms-, bibliotekstjänster samt
medborgarinstitutets tjänster och museitjänster för invånarna. Intressanta och
tillräckligt mångsidiga fritidstjänster är vid sidan arbetsplatser och bostäder en viktig
faktor för att invånarna ska trivas på orten och staden ska lyckas locka nya invånare.

Om vårdreformen förverkligas kommer utbildningen att vara det största
serviceområdet som bör utvecklas för att locka fler studerande från andra orter.
Serviceområdets utbud kan stärkas genom att intensifiera samarbetet mellan
språkgrupperna. Ett tvåspråkigt utbildningscentrum som erbjuder högklassig,
framåtsyftande utbildning, skulle vara ett dragplåster i Österbotten där den offentliga
sektorn1 och företagen behöver tvåspråkig arbetskraft.
Då elevantalet stabiliserats på nuvarande nivå har man som målsättning att
effektivera användningen av skolutrymmena. Då Kristinestads skola och i sinom tid
daghemmet blivit färdiga återstår utmaningen att anpassa den resterande
skolfastighetsmassan till en optimal inlärnings- och arbetsmiljö. Målet är att staden
ska ha högklassiga och lämpliga utrymmen som används effektivt.

Serviceområdet för samhällsbyggnad ansvarar för upprätthållandet av
infrastrukturen, planeringen av ny serviceutrustning och planläggningen. År 2018 är
ca 25 planer är under arbete, inkl. inre hamnen. Planläggningskommittén uppgör en
strategisk generalplan och granskar det övriga planläggningsbehovet.
Marknadsföringen av tomter och serviceverksamheten överförs år 2018 från
serviceområdet för livskraft till serviceområdet för samhällsbyggnad. Då den
kommersiella användningen av inre hamnen upphört utvecklas PVO:s hamn och
användningen av hamnen utökas i samarbete med PVO. Likaså ger skogsegendomen
på längre sikt en årlig vinst tack vare ett bra skogsbruk2.
I fortsättningen måste staden fatta beslut om vad som ska göras med de fastigheter
som inte används inom den kommunala serviceproduktionen och även i övrigt kan
fastighetsanvändningen ännu ytterligare effektiveras i någon mån.

Till serviceområdet för livskraft hör förutom stadens centralförvaltning också stadens
näringslivscentral, JobCenter och lantbruksnäringens köptjänster. Kristinestad
profilerar sig genom företagsåtgärderna i allt större utsträckning som en
företagarvänlig stad. Staden främjar företagens verksamhetsförutsättningar (t.ex.
näringslivscentralens verksamhet, planläggningen, snabb beredning).

1 Särskilt nu då även de sista enspråkiga kommunerna i landskapet (förutom Laihela) har blivit tvåspråkiga.

2 Skogsbruksplanen 2009-2018 uppdateras år 2018.
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Näringslivscentralen, som grundandes år 2010 i enlighet med de lokala företagarnas
önskemål, stöder grundandet av företag, företagens existens och tillväxt och hjälper
till med ägarbyten och generationsväxlingar. Att bevara och öka antalet arbetsplatser
är en livsviktig förutsättning för stadens livskraft och för att befolkningsmängden ska
hållas på minst nuvarande nivå. Målet är att öka stadens befolkningsmängd.
Återinflyttning bland personer i alla åldrar men särskilt unga och personer i arbetsför
ålder ska främjas på alla tillbudsstående sätt. Företagens, samfundens och stadens
samt pendlingsregionernas rekryteringar skapar nya arbetstillfällen. Enligt
lagförslagen kan det kommande landskapet köpa Tillväxttjänster av  det  lokala
näringslivsbolaget.

-----------------------
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Mission, vision, strategiska program, värden,
verksamhetsidé

Mission

Kristinestad – här lever vi ett gott liv
Stämningsfull
Genuin
Hjärtlig
Social
Avslappnad

Vision 2025

En livskraftig Cittaslow-stad

Det välbärgade Kristinestad är landskapets södra delcentrum med ett stadigt ökande
invånarantal. Staden och servicen utvecklas i samarbete med invånarna. Staden är ett
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tryggt hembo för invånarna, en bra partner för företagen och en arbetsgivare med
förnyelseinriktat ledarskap för personalen.

Vad kunde detta innebära?

6900 invånare: Invånarantalet ökar, servicen förnyas, invånarnöjdheten är bra.
Regionalt attraktiv: tack vare trivseln och fungerande närservice är staden en attraktiv plats
att bo på i Sydösterbotten.
Stadens är känd för sin goda image och lockar inflyttare i olika åldrar.
Goda förutsättningar för företagare: Staden ser till att företagarnas synvinkel beaktas i
stadens planering, utveckling och i den dagliga verksamheten.
Fungerande tjänster: Serviceutbudet är fortsättningsvis mångsidigt och utvecklas på ett
invånarorienterat sätt med beaktande av det regionala samarbetet.

Cittaslow-Kristinestad är med alla sina egenskaper en bra boningsort för sina invånare, en plats där det är
bra att vara.

Strategiska program

Välfärdsprogrammet (kompetens och välfärd)
Personalpolitiska programmet (lockande arbetsgivare som tar hand om sin
personal)
Bostadspolitiska programmet (stadsmiljö och byggande som utvecklas)
Näringspolitiska programmet (livskraft och tillväxt)
Kristinestad med stabil ekonomi

Värden

Jämlikhet och rättvisa
Öppenhet
Mod
Gemenskap
Kreativ förnyelse (kreativitet)
Serviceområdena kunde dessutom ha etiska principer för sin egen verksamhet.

Jämlikhet och rättvisa
Hur syns värdet i vår verksamhet?

Jämlikhet och rättvisa är övergripande principer för stadens funktioner, förvaltning och
utveckling.
Jämlikhet och rättvisa ingår i stadens värdegrund och ger mervärde och slagkraft i
verksamheten.

§ 129, SMH17 19.6.2018 17:00 / Pykälän liite: Strategia_2025_0205 version_sve



Öppenhet
Hur syns värdet i vår verksamhet?

Öppenhet och transparens utgör grunden för beslutsfattandet och verksamheten.
Öppenheten hjälper kommuninvånarna att förstå fattade beslutStadens personal svarar
gärna på invånarnas kontakter
Öppenhet skapar förtroende och en kreativ atmosfär
Demokratin förverkligas genom öppet spel
Öppenhet ger möjlighet att påverka och underlättar beslutsfattandet
Aktiv extern och intern information
Gemensamma kommunikationsprinciper och en positiv kommunikationskultur
Öppenhet då det gäller ekonomin och vid besättandet av tjänster och uppgifter

Mod
Hur syns värdet i vår verksamhet?

Mod att ifrågasätta gamla verksamhetssätt, framföra idéer till nya verksamhetssätt och göra
nya öppningar
Staden ska i egenskap av landskapets södra delcentrum gå i spetsen för utvecklingen
En föränderlig verksamhetsmiljö kräver mod
Mod att reagera snabbt i stället för att älta
Mod skapar ny tillväxt
Mod att fatta beslut och genomföra planer
Möjlighet att göra fel

Gemenskap
Hur syns värdet i vår verksamhet?

Gemenskap skapar god anda och trivsel
Kommuninvånarna är delaktiga och får påverka, verksamheten är kundinriktad
Tredje sektorn beaktas
Stadsdelarna tas med i stadens verksamhet och utvecklingen
Evenemangen skapar gemenskap
Staden utvecklas tillsammans med personalen, serviceanvändarna, serviceproducenterna
och intressentgrupperna

Kreativ förnyelse (kreativitet)
Vad innebär värdet i vår verksamhet?

Vi producerar nya fördelaktiga ändringar och fungerar som vägvisare
Vi söker modigt nya allt bättre sätt att ordna servicen för kommuninvånarna.

Verksamhetsidé
Kristinestad stärker hela regionens konkurrenskraft och dragningskraft genom att skapa
förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv och företagsamhet samt förbättrar
kommuninvånarnas välfärd och trivsel med en högklassig och effektiv servicestruktur.
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Vad innebär detta?

Staden skapar förutsättningar för näringslivet: planläggning, lediga tomter och prissättning,
logistik och infrastruktur, tillgång till arbetskraft.
Staden förbättrar invånarnas välfärd och trivsel: idrotts- och fritidstjänster, småbarnsfostran,
utbildning, evenemang, samarbete mellan organisationer.
Effektiv servicestruktur av hög kvalitet: högklassig utbildning och förvaltning, noggrann och
förutsägbar ekonomi, utveckling av servicenätet, staden äger strategiska utrymmen.
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Främjande av invånarnas välfärd
Serviceområdena producerade de tjänster som invånarna behöver på ett målinriktat
och  lösningsorienterat  sätt  med  invånarnas  välfärd,  trygghet  och  trivsel  som
utgångspunkt. De beviljade anslagen används för att upprätthålla och utveckla en god
servicenivå samt stärka stadens livskraft.

Välfärdstjänster

Stadens välfärdstjänster är koncentrerade till Selkämeren sairaala - Bottenhavets
sjukhus som finns på sjukhusbacken. Välfärdstjänsterna som finns på sjukhusbacken
täcker ett bredare serviceutbud än en traditionell hälsovårdscentral och har redan
under  en längre  tid  ordnats  som närservice  i  samarbete med offentliga,  privata  och
tredje sektorn inkl. veckoslutsjour som köptjänst samt röntgen, laboratorium och
dialysverksamhet som upprätthålls av sjukvårdsdistriktet. Vårdreformen 2020
eftersträvar denna modell med optimal fysisk integration av tjänsterna.

Kristinestadsmodellen gjorde det möjligt att nå kostnadseffektivitet för
behovsstandardiserade social- och hälsovårdskostnader som enligt den senaste
statistiken (2016) var 12 % effektivare jämfört med de genomsnittliga nationella
social- och hälsovårdskostnaderna. Staden betonar fortsättningsvis detta och strävar
efter att även i fortsättningen garantera tillgången till mångsidiga och högklassiga
vårdtjänster på orten.

Verksamheten är effektiv eftersom den är klientorienterad och förutseende och
mångprofessionella arbetsmetoder och tidigt ingripande används. Staden satsar på
hemvård, närståendevård samt distansmedicinska och digitala möjligheter.

Tryggande av närservicen

Både befolkningen och de politiska beslutsfattarna i Kristinestad anser att samarbetet
med landskapet fungerar bra och att den klientorienterade social- och
hälsovårdsservicehelheten som utvecklats på lång sikt på sjukhusbacken ska tryggas i
den kommande reformen3. Kristinestad vill att servicen bevaras på orten och att den
funktionsmässiga servicehelheten på sjukhusbacken fortsätter.

Fritidstjänster

3 Social- och hälsovårdens närservice på hälsocentralnivå ska tryggas vid Bottenhavets sjukhus = resultaten av
invånarenkäten som gjordes sommaren 2017 i anslutning till uppdateringen av strategin.
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Bildnings- och fritidscentralen som ingår i serviceområdet producerar motions-,
kultur-, ungdoms- och bibliotekstjänster samt medborgarinstitutets tjänster och
museitjänster för invånarna. Centralens mångsidiga tjänster ingår i befolkningens
välfärdstjänster. Medborgarinstitutet ordnar också intern personalutbildning för
stadens anställda och även språk- och andra kurser för asylsökande i samarbete med
Röda Korset.

Kulturväsendet erbjuder invånare i alla åldrar mångsidig kulturverksamhet året om.

Idrottstjänsterna och -platserna finns tillgängliga för alla kommuninvånare. Också
företagen och tredje sektorn involveras i byggandet, underhållet och utvecklingen av
idrottsplatserna. Ungdoms- och idrottsväsendet ordnar ledd motion för barn och
unga under fritiden och ledigheter samt övrig verksamhet i samarbete med tredje
sektorn. Tredje sektorn gör ett betydelsefullt arbete.

I välfärdsberättelsen för åren 2012–2017 kom det fram att fler satsningar på barn och
ungas hälsa och välmående behövs. Genom sektoröverskridande projekt och
verksamhet ska satsningar göras för att förbättra ungas välmående, både i skolan och
på fritiden. Genom att bevilja stöd till tredje sektorn kan vi försäkra oss om att barn
och unga har meningsfulla fritidssysselsättningar. Staden jobbar tillsammans med
skolarna och tredje sektorn för att öka ungas inflytande och påverkningsmöjligheter,
exempelvis via ungdomsfullmäktige, Lilla Parlamentet, elevkårer och andra
ungdomsprojekt. Barns och ungas önskemål om fritidsverksamhet kartläggs
regelbundet.
Riktade satsningar ska också göras på att erbjuda ledd verksamhet åt specialgrupper
(t.ex. handikappade, de äldre, långtidsarbetslösa)

Förebyggande hälsomotion ordnas aktivt över sektorgränserna. Med hjälp av
motionstjänster som riktas till arbetsföra och äldre stöds upprätthållandet av
arbetsförmågan och de äldres funktionsförmåga vilket för sin del stöder deras
möjligheter att bo hemma så länge som möjligt. Dessutom skapas och utvecklas
konditionssalstjänster med låg tröskel.

Som förvaltningarnas gränsöverskridande tyngdpunktsområde i välfärdsberättelsen
intas ökad motions- och idrottsverksamhet både bland barn, skolelever, arbetsföra
och seniorer.
I välfärdsberättelsens åtgärdsplan konstateras målsättningarna och åtgärderna som
förbättrar invånarnas välfärd samt det ansvariga serviceområdet, samarbetsorganen
och tidtabellen.
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Målsättningen för barn- och familjepolitiska arbetsgruppen (LAPE) är att förnya barn-
och familjetjänsterna så att de så bra som möjligt motsvarar barnens, de ungas och
familjernas behov.
Den mångprofessionella arbetsgruppen gör förebyggande arbete (t.ex. förebyggande
rusmedelsarbete) bland unga. Förebyggande arbete utförs som långsiktigt
rådgivnings- och upplysningsarbete. Tillräcklig information ges också om korrigerande
vård.

Barns och ungas röst ska höras i det kommunala beslutsfattandet. Ungdomsrådet är
representerat i stadsfullmäktige och nämnderna. Lilla parlamentet har tilldelats sitt
årliga  anslag  om  1500  euro  för  sin  verksamhet.  För  sommarjobbsedlarna  för  unga
anslås  ett  årligt  anslag.  Undersöks  om det  finns  behov av  att  ta  i  bruk  en jobbsedel
som kan användas året om.

Utbildningstjänster

Då social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapet är utbildningen det
största serviceområdet.

Staden säkerställer en god grundläggande utbildning samt en tidsenlig,
framåtsyftande gymnasieutbildning på orten på båda språken. Skolorna har
renoverats och även i fortsättningen säkerställs friska skolutrymmen för eleverna och
personalen i skolorna. Inlärningsmiljön är trygg, trivsam och elevinriktad. Eleverna
beaktas som individer och deras starka sidor stöds. Staden har en skolkurator och en
skolpsykolog anställs år 2018 och man satsar på förebyggande arbetssätt (i
samarbete med LAPE-arbetsgruppen). Undervisningen är positiv och sporrande och
stöder barnets och den ungas självbild och stärker en god och sund självkänsla.
Satsningar görs på upprätthållande av lärarnas know-how liksom även en
ändamålsenlig digitalisering och bl.a. företagsfostran och elevernas motion.

I staden finns en förskola för förberedande undervisning och flera
undervisningsklasser samt 1-2 undervisningsgrupper för vuxna som fått
uppehållstillstånd.

Skolbyggnaderna används för olika fritidsaktiviteter under kvällar och veckoslut.

Lappfjärds daghem har renoverats och påbörjandet av daghemsbygget i stamstaden
främjas.

Fördjupat samarbete mellan högstadierna och gymnasierna planeras.
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Skolsamarbetet med Bötom och Kaskö fortsätter. Det finns planer på att intensifiera
samarbetet med Axxell Lappfjärd med beaktande av den regionala synvinkeln.

Utvecklande av livsmiljön - samhällsbyggnadstjänster

Serviceområdet producerar samhällstekniska tjänster. År 2018 poängterades
upprätthållande av infrastruktur, planeringen av ny serviceutrustning och fortsatt
planläggning. Planläggningskommittén utarbetar en strategisk generalplan och
granskar det övriga planläggningsbehovet. Marknadsföringen i anslutning till
försäljningen  av  tomter  och  serviceverksamheten  överförs  år  2018  från
serviceområdet för livskraft till serviceområdet för samhällsbyggnad.

Staden utvecklar centrumområdet och byarna att bli ännu trivsammare. Det nya
havsnära bostadsområdet som planeras i anslutning till centrum och levande
jordbruksbyar lockar invånare som är intresserade av olika livsmiljöer till orten. Det
finns både stadsmiljöer och landsbygdsmiljöer. Staden säljer planerade tomter för
industriverksamhet, radhus samt egnahemshus. Tomtområdena förses med en
fungerande infrastruktur.

Serviceområdets inkomstkällor är bl.a. markarrenden, skogsbruksintäkter och
inkomster från hamnfunktionerna. Den kommersiella trafiken i inre hamnen har
upphört och hamnfunktionerna vid djuphamnen på Björnö utvecklas i samarbete
med PVO. Skogsbruksplanen 2019-28 uppdateras år 2018 med beaktande av ett
hållbart skogsbruk.

Investeringarna år 2017-2019 för att förbättra serviceinfrastrukturen förbättrar och
moderniserar fastigheterna och den övriga infrastrukturen. Renoveringsskulden
minskas. Staden måste förbereda sig inför de ökande avskrivningarna. De kommande
årens investeringsprogram ska anpassas till stadskoncernens lånebörda.

Fastighetsmassan och fastighetskostnaderna ska anpassas till stadens servicebehov.
Det  befintliga  fastighetsbeståndet  ska  granskas  på  ett  behovs-  och
kostnadsstrukturinriktat sätt. Befintliga fastigheter utnyttjas på ett ändamålsenligt
sätt och så mångsidigt som möjligt för olika verksamheter. Målet är att fastigheterna i
mån av möjlighet anpassas till nya användningsändamål. För utrymmen som används
i mindre utsträckning söks nya användare och användningsformer. Utrymmen som är
i dåligt skick eller inte längre behövs avyttras genom externalisering eller rivning.
Fastighetsunderhållet sköts centraliserat.
Vårdreformen förorsakar också förändringar i användningen av social- och
hälsovårdsfastigheterna.
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Med hjälp av projektet Energisjälvförsörjande kommun granskas om en större andel
av energibehovet inom stadens område kunde produceras med förnybara
energikällor. Näringslivscentralen förverkligar projektet Cirkulär ekonomi.

Staden utvecklas med beaktande av en förbättrad infrastruktur och trafiksäkerhet
och de allmänna trafiklederna hålls i skick. Gatuområden förnyas och underhålls
systematiskt.

Vattenförsörjningsverket utgör en skild balansenhet och kostnaderna täcks med
bruksavgifterna.
Vattendragen underhålls och vattenområdena utnyttjas i allt större grad. Staden har
hand om sina grundvattenområden och tryggar tillgången till högklassigt vatten.

Livskvalitet (liveability) och boende

Livskvaliteten utgörs av vårt hem, grannskapet och kommunen. De inverkar i  sin tur
på individens trygghetskänsla, ekonomiska förutsättningar, hälsa, rörlighet och fritid. I
livskvaliteten ingår faktorer som är viktiga för invånarna: En sund livsmiljö och
gemenskapens situation är mycket viktiga både på individ- och gemenskapsnivå.
Cittaslow Kristinestad lockar nya inflyttare, experter, nya företag och placerare.

Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy ansvarar för uthyrningen,
underhållet, renoveringen och nyproduktionen av bostäder och arbetar för att det
finns ett tillräckligt utbud av högklassiga hyresbostäder till ett rimligt pris samt
mångsidiga boendealternativ i en trivsam boendemiljö. I slutet av 2017 hade
bostadsbolaget 208 bostäder, 13 boendeenheter (rum) och ett egnahemshus.
Bolaget  har  ett  utbud  av  moderna,  fräscha  och  klimatsmarta  bostäder  för  att  möta
bostadssökarnas ökande krav. Även bostäder för lätt serviceboende erbjuds.
Bostäder med sämre efterfrågan görs attraktivare med nya idéer, t.ex. genom att slå
ihop enrummare till trivsamma tvårummare och erbjuda tilläggsservice, såsom
städnings-, omsorgs- och matservice.
Även privata byggföretag bygger bostäder.

Staden har egnahems- och radhustomter på planerade områden och även i byarna till
salu. Marknadsföringen av existerande tomter effektiveras. Inre hamnen planeras till
bostads- och rekreationsområde. Kristinestad är en populär sommarstugeort och en
del sommarstugor ändras för åretruntbruk. I Antila byggs en koloniby.

Attraktiviteten och livsmiljön sätter fart på stadens ekonomiska och fysiska tillväxt.
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Utveckling av livskraften

Serviceområdet för livskraft arbetar för att bevara och öka stadens livskraft.
Näringslivscentralen, som hör till serviceområdet, hjälper till med att grunda nya
företag och genomföra ägarbyten enligt låg tröskel -metoden. Centralen kontaktar
och ordnar rådgivning till företagare och ordnar utbildningstillfällen för dem för att
främja kompetensutvecklingen. Centralens olika projekt syftar till att bevara, förnya
befintliga arbetsplatser och skapa nya arbetsplatser samt utveckla
verksamhetsformerna.

Centralen ingår i nätverk inom kustområdet och även i nätverk för näringslivsaktörer
och läroinrättningar i Södra Österbotten. Näringslivscentralen har också hand om
stadens turism och turismtjänsterna utvecklas i samarbete med olika aktörer.
Centralen medverkar i främjandet av företagsfostran för unga (YES-verksamhet).
Målet är att få unga att återvända till hemorten efter studierna och att de ska kunna
sysselsättas i lokala företag och företag som finns inom pendlingsområdet eller i eget
företag.

Se näringslivsstrategin.

Jobcenter  som ingår  i  serviceområdet  för  livskraft  arbetar  för  att  alla  unga ska  hitta
en lämplig arbets- eller studieplats. Landsbygdstjänsterna sköts via
landsbygdsnäringens köptjänster.

Stadens it-praxis, it-applikationer och apparatur samt IT-infrastruktur förenhetligas
och ibruktagningen av digitalisering som underlättar funktionerna främjas. Bredband
har byggts inom hela stadens område och detta möjliggör bl.a. distansarbete i
landsbygdens lugn, i stadsidyllen.

Stadens beslutsfattare fäster uppmärksamhet vid hur besluten inverkar på
företagarna. Växelverkan mellan företagarna och staden har förbättrats. Staden
befrämjar med snabba och jämlika tillstånds-, plan-, tomt- och
verksamhetsutrymmeslösningar en företagarvänlig näringslivspolitik och stöder med
sina åtgärder att personal och arbetsplatser möts.

Tillgången till högklassig närservice stöder företagarnas förutsättningar att få
tillräckligt med arbetskraft. De viktigaste utvecklingstyngdpunktsområdena är att
bevara och skapa arbetsplatser vid sidan om att bibehålla och öka invånarantalet.
Endast genom ett tillräckligt invånarantal och med tillräckliga skatteinkomster kan
staden trygga bra tjänster.
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En viktig del av företagssamarbetet är också att det är lätt att nå stadens ledning och
övriga tjänsteinnehavare och att de arbetar aktivt för att skapa nya företag och
arbetsplatser.

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikationen förnyas till att motsvara den nya kommunikationsvärlden.
Kommunikationen effektiveras och positiva saker, livsmiljön och Cittaslow-
kommunbilden lyfts fram: Tvåspråkiga Kristinestad profileras som en unik och
livskraftig stad med mångsidiga, kundorienterade tjänster i förhållande till sin storlek.

Stadens image skapas av både tjänsteinnehavare och beslutsfattare, aktiva och
delaktiga invånare samt föreningar och grupper. Vi är alla ambassadörer för
Kristinestad.
Staden ordnar mångsidig motions- och kulturverksamhet. Trähusstadskärnan, byarna
och närheten till havet gör Kristinestad trivsamt.  Staden är känd för sina marknader,
turismen och särskilt potatisodlingarna. I staden finns flera växande industriföretag
inom flera branscher och Finlands största vindkraftspark (2018).

Staden marknadsförs målgruppsvis och via många olika kanaler inom den egna
kommunen och grannkommunerna, i Finland och utomlands.
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Ägarpolitik
Ägarstyrning avser åtgärder med vilka kommunen som ägare eller medlem
medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller annan sammanslutning
(kommunallagen 46 §). Genom ägarstyrningen ska det ses till att kommunkoncernens
fördel som helhet beaktas i verksamhet i kommunens dottersammanslutningar
(kommunallagen 47 §). Stadsstyrelsen ansvarar tillsammans med stadsdirektören för
ägarstyrningen av bolag som ingår i kommunkoncernen. Ägarpolitikens riktlinjer
fastställs av fullmäktige, som beslutar om godkännande av koncerndirektiven.

Staden har följande dotterbolag:

Kristinestads näringslivscentral Ab- Kristinestads elinkeinokeskus Oy –
producerar stadens näringslivstjänster, turismtjänster och marknaderna.
Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy- stadens bostadsaktiebolag
Kiinteistö Oy Mäntyrinne – Fastighets AB Tallbrinken

Genom sina dotterbolag påverkar staden tjänsternas varaktighet och kvalitet.

Koncerndirektivet som utgör riktlinjerna för ägarpolitiken samt grunderna för den
interna kontrollen och riskhanteringen har godkänts av fullmäktige i november 2017.
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Personalpolitik
Stadsfullmäktige godkände 5.9.2016 personalstrategin 2017-2021. Stadsstyrelsens
personalsektion godkände 28.11.2016 personalstrategins åtgärdsprogram ”Från ord
till handling”.

I personalstrategin 2017-2020 poängteras rekryteringen av personal,
kompetensutveckling, arbetshälsa samt ledarskap och belöning. Personalen utbildas
enligt en på förhand uppgjord utbildningsplan. Utvecklingsobjekt kartläggs med
regelbundna enkäter om personalens arbetstrivsel.
Målet är att vara den attraktivaste arbetsgivaren i hela regionen!
I samband med pensioneringar säkerställs en tillräcklig mängd personal och nya slags
uppgiftsbeskrivningar tas i bruk för att effektivera och modernisera verksamheten.
Omorganiseringen av verksamheterna fortsätter enligt behov inom alla
serviceområden.

Enligt den 2017 förnyade modellen för tidigt stöd reagerar man på sjukfrånvaron i ett
så tidigt skede som möjligt. Staden satsar på personalens välbefinnande och
arbetstrivsel.

Vid årsskiftet 2017-2018 svarade 448,7 årsverken (421,9) d.v.s. 14,80
inv./arbetstagare (15,94 inv./arbetstagare) för serviceproduktionen.  Fr.o.m. år 2020
får social- och hälsovårdspersonalen ny arbetsgivare (år 2017 totalt 206,2 årsverken).
Ca 242,5 årsverken blir kvar hos staden.
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Kommuninvånarnas möjligheter att delta och
påverka
Enligt kommunallagen 22 § har kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens
tjänster rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Fullmäktige ska sörja för
mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Invånarnas åsikter ska redas ut innan
beslut fattas och tjänsterna ska planeras och utvecklas tillsammans med dem som
utnyttjar tjänsterna.

Kommuninvånarnas möjligheter att påverka ska ytterligare ökas. En förutsättning för
påverkan är att öka informationen enligt kommunallagen. Alla organs
föredragningslistor och protokoll jämte viktigaste bilagor ska publiceras på
kommunens hemsida samt läggas till påseende på biblioteket.

Om de viktigaste angelägenheterna informeras dessutom skilt på ett ändamålsenligt
sätt och även med beaktande av de kommuninvånare som inte har intresse och
möjlighet att använda digitala medier. Kommuninvånarna hörs på olika sätt, bl.a. vid
allmänna hörandetillfällen, genom nätenkäter samt via olika åldersgruppers
påverkningskanaler såsom ungdomsfullmäktige och äldrerådet. Kommunen utvecklar
sin synlighet och delaktighet i sociala medier.

Utvecklande av samarbete

Samarbetet inom den ekonomiska regioen och även över regiongränserna är viktigt
och ska basera sig på konfidentialitet. T.ex. då placeringsorten för olika verksamheter
fastställs, är det viktigt att den överenskomna arbetsfördelningen följs och att
kommunerna behandlas jämlikt. Kristinestad samarbetar med medlemskommunerna
i samkommunen K5 och Bötom kommun, särskilt i skol- och vägärenden. Invånarna i
grannkommunerna är vana vid att få tjänster i Kristinestad, som många fortfarande
minns som tidigare kretssjukhusort. Staden strävar fortfarande efter att erbjuda
regionens  invånare  goda  social-  och  hälsovårdstjänster  samt  att  ha  ett  gott
samarbete med grannkommunerna och – enligt behov och möjligheter - med
grannlandskapen. I näringslivsfrågor hör staden till nätverk med näringslivsaktörer
och läroverk tillsammans med både kustens kommuner och Södra Österbottens
kommuner. Samarbetsmöjligheterna beaktas kontinuerligt. Samarbetet med
invånarna, företagen och föreningarna utvecklas och utnyttjas även inom kommunen.
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Utveckling av omgivningen och områdets
livskraft
Levnadsmiljöer är tillsammans med sysselsättning och befintliga sociala relationer
något av det viktigaste när människor överväger olika bostadsorter. Den fysiska
miljön ska vara välvårdad och uppfattas som inbjudande. En miljö där människor
möts är en miljö där det är lättare att på sikt få fäste och trivas. Det är viktigt med en
växande och händelserik stad, anpassad till vad medborgare och näringsliv
efterfrågar. Staden är där människor, utbud, service och näringsliv samlas. Staden är
därför viktig inte bara för de som bor i Kristinestad utan även för de som bor i
grannkommunerna och för hela regionens attraktionskraft. Staden bör utvecklas
med historien. En attraktiv levnadsmiljö ställer även krav på vilka tjänster och vilken
service som finns tillgänglig, antingen direkt på plats, relativt nära eller via
fjärrlösningar. Kristinestad ska vara en föregångare när det gäller att utveckla och
skapa nya servicelösningar för hela kommunen, genom ny teknik och nya sätt att
arbeta.

Det är vi som lever och bor i Kristinestad, de som bor på annan ort men har sina
arbetsplatser här, samt alla våra sommarboende som tillsammans bildar
Kristinestad. Tillsammans kan vi utveckla Kristinestad och den service och det utbud
som finns här.
Genom ökade kontakter mellan olika människor, föreningar och företag, kring olika
frågeställningar, fångar vi upp goda förslag och idéer på hur vi kan utveckla vår
kommun för att göra den mer livskraftig och mer attraktiv för att öka inflyttningen.
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Avsikter och målsättningar 2018 - 2025
Tabellen kompletteras.

Livskraftigt Kristinestad Mätare Målsättningar

Bevarande av nuvarande företag och
deras tillväxt

Antalet företag,
omsättningens
utveckling.

I takt med områdets och
landskapets utveckling.
Bevarande av en mångsidig
näringslivsstruktur.

Skapande av nya företag och
arbetsplatser

Utvecklingen av antalet
företag.

3-4 % fler företag, även inom
nya branscher (t.ex.
hälsoteknologin).

Befolkningsminskningen avstannar
och befolkningsmängden börjar öka

Befolkningsmängden
- Andelen invånare

under 15 år ökar
- Andelen invånare

i åldern 15-64
ökar

Den ekonomiska
försörjningskvoten
förbättras4.

6900
- 14 % (år 2018 är

andelen 12,1%)
- 55,5 % (år 2018 är

andelen 53,8 %)
- - 141,8 % (år 2018 är

andelen 158,4 %).

Livligt handels- och affärsliv Antalet handelsrörelser
bibehålls och ökar.

Varje år öppnas en ny affär.
Lyckade ägar- och
generationsväxlingar.

Landsbygden hålls bebodd och odlad Antalet invånare och
företag på landsbygden.

Minst nuvarande nivå. Servicen
anpassas enligt behovet.

Samarbete med grannarna Samarbetets omfattning Samarbetet ökar
Välmående Kristinestad Mätare Målsättningar

Bottenhavets sjukhus erbjuder
tidsenlig närservice inom social- och
hälsovården

Kundnöjdheten
(mätningar), köer och
andra tillbudsstående
social- och
hälsovårdsmätare

Åtminstone nuvarande
serviceutbud. Kvaliteten har
ytterligare förbättrats.

Fritidstjänster enligt efterfrågan Kundnöjdheten,
utvecklingen av antalet
deltagare.

Nuvarande service förnyas så
att de främjar välfärden,
efterfrågan beaktas.

Småbarnspedagogiken och
utbildningen stärks

Utvecklingen av
elevantalet, inkl. elever
från övriga orter.

Välfärdsmätarna för barn

Årlig ökning 2-3 %
Ytterligare 3-5 elever per år (sv
+ fi).

Förbättrade resultat för

4 Befolkningsstrukturen mäts med den s.k. ekonomiska försörjningskvoten , där man räknar hur många personer
utanför arbetskraften och arbetslösa det finns per en sysselsatt.
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och unga.

Resultaten från
studentskrivningarna.

välfärd och trivsel.

Bland de 20-30 bästa.

Lyckad integration Antalet invandrare som
bor i staden och som
sysselsätts inom staden /
pendlingsområdet.

5 personer i fastanställning/år.

Hörnstenar för stadens framgång Mätare Målsättningar
Förbättrad vi-anda.
Smidigt, lösningsinriktat
beslutsfattande.

Antalet nya öppningar
och förverkligandet av
dem.
Hur ärendena
framskrider, radikal
minskning av antalet
besvär.

En stor genomföringsbar
öppning/år.

Antalet obefogade besvär
minskar.

Ny verksamhet på PVO:s område och
mer verksamhet i Björnö hamn
(förnybar energi, cirkulär ekonomi,
export/import).

Antalet nya
arbetsplatser.
Mängden fraktton/år
Sysselsättningsgraden.

10 nya arbetsplatser/år
Ökning om 100 000 ton/år

Inre hamnen har planerats och
byggandet av bostäder inleds.

Antalet bostäder/hus och
invånare som flyttar dit.

Inre hamnens område
möjliggör 100 inflyttare fram
till 2025.

Stadens ekonomi hålls i skick Kommunalekonomiska
mätare.

Siffrorna är bättre än
genomsnittet i landet och
landskapet.

Främjande av välfärden för invånarna
inkl. stadens anställda

Allmänna kommunala
mätare (THL, egen KivaQ
– uppföljning mm.)

Välfärden bibehålls och
förbättras  så  att  den  är  på
samma nivå som genomsnittet
i Österbotten.

Lyckad rekrytering för staden och
företagen

Antalet sökande och
lyckade rekryteringar.

Kompetent personal fås till alla
lediganslagna arbetsplatser.
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Uppföljning och utvärdering av förverkligandet
av strategins målsättningar
Kommunstrategins målsättningar förverkligas årligen genom budgetens verksamhets-
och ekonomiska målsättningar och följs upp i samband med bokslutet.
Förverkligandet av strategin hör till varje kommunanställd arbetstagare och
tjänsteinnehavare och personalen och de förtroendevalda utbildas och förbinder sig
till den.

Utvecklingen av kommuninvånarnas välfärd följs upp med hjälp av olika mätare (bl.a.
välfärdsberättelsen, invånarenkäter).

Deltagande och påverkan följs upp med hjälp av olika mätare (bl.a. invånarenkäter,
kommundelsstämmor, evenemang som företagarna och staden ordnar).

Strategins tidsenlighet utvärderas och strategin uppdateras en gång per
fullmäktigeperiod.
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UTLÅTANDE GÄLLANDE MARKUNDERSÖKNING; LANTMÄTERIVERKET

(AJM/AJM)
Lantmäteriverket ber om utlåtande gällande ärende MML 176/0304/2018
(bilaga). Ärendet berör Vindin Pjelax Ab/Oy:s ellinjedragningar genom sta-
dens mark. Undersökning syfte är att utföra nödvändiga undersökningar i
terrängen för att montera i huvudsak luftledningar och till mindre del mark-
ledningar (450 meter).

Tekniska direktörens förslag till utlåtande:

Staden Kristinestad motsätter sig inte att undersökningar görs på stadens
mark.

Dock framför samhällsbyggnadsnämnden att endast jordkabel godkänns
som det enda alternativet gällande anläggande av kraftledning genom sta-
dens mark och därmed bör lantmäteriverket undersöka enbart av an-
läggande av jordkabel för hela sträckan på stadens mark. Samhälls-
byggnadsnämnden har den 21.2.2018 § 38 gett utlåtande i ärende som berör
110 KV kraftledning på ifrågavarande område. Utlåtande begäran har be-
gärts av VindIn Pjelax Ab/Oy och VindIn Böle Ab/Oy.

Utlåtandebegäran lydde:

”VindIn Pjelax Ab/Oy ja VindIn Böle Ab/Oy pyytää Kristiinankaupungilta
lausuntoa Pjelax-Bölen tuulivoimapuiston 110 kilovoltin voimajohtohank-
keesta. Voimajohdon tarve perustuu Närpiön alueelle rakennettavan Pje-
lax-Bölen tuulivoimapuiston sähkönsiirron järjestämiseen. Tuulivoimapuis-
to koostuu 41:stä yksikköteholtaan 5 megawatin voimalasta. Tuulivoima-
puiston kokonaisteho on 205 megawattia. Tuulivoimapuiston kaavamuutos-
luonnos on ollut nähtävillä 21.12.2017-26.1.2018. Voimajohto on tarkoitus
toteuttaa nykyisen voimajohtokäytävän yhteyteen sijoitettavana ilmajohtona
sekä uutena maakaapelireittinä. Voimajohdon kokonaispituus on 8,9 kilo-
metriä. Ilmajohdosta 4,2 kilometriä ja maakaapelista 0,7 kilometriä sijoit-
tuu Kristiinankaupungin alueelle. Tuulivoimapuiston ja voimajohtoreitin
kartat ovat liitteessä 1. Liitteessä 2 on selvitys voimajohdon ympäristövai-
kutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön.”

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 21.2.2018 §38 lyder:

”Jordkabel bör planeras att anläggas till sin helhet på stadens donations-
jord 287-401-14-0. I handlingarna saknas utlåtande av Österbottens mu-
seum gällande anläggande av jordkabel emedan i närheten av anläggnings-
området, i närheten av stationen, finns det enligt KTJ en forn-
minnebeteckning nämnt. En reviderad plan över anläggande av jordkabel i
sin helhet bör uppgöras. Detta gäller anläggande av elkabel vid stadens
ägda mark.
Motivering
Befintlig elgata möjliggör inte ny luftburen eldragning eftersom miljökon-
sekvenserna är omfattande. Befintligt ledningsområde är redan idag ca
63,5 meter (ledningsgata ca 43,5 m). Ifall luftburen elkabel anläggs invid
befintliga luftburna elkablar skulle behovet att öka ledningsområde till to-
talt 84,5-86,5 meter (ledningsgata 64,5-66,5 meter). Trots att kantzonen
kan lämnas trädbevuxet råder det byggförbud på kantzonen vilket kan anses
vara en olägenhet för staden. Kantzonen är ca 10 meter och total max höjd

TEKN: 46/2018§ 130, SMH17 19.6.2018 17:00



på träd varierar i kantzonen. Det finns ringa ekonomiskt värde på trädbe-
stånden vid kantzonen.”.

Ärendet justeras omedelbart.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
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Meddelande om att en undersökningstillståndansökan 

är anhängig 

VindIn Pjelax Ab/Oy  

ansöker om undersökningstillståndi enlighet med vad som föreskrivs i 84 § i lagen om inlösen 

av fast egendom och särskilda rättigheter. 

Ansökan gäller ledningslinjen för en 110 kVkraftledning mellan Pjelax–Böle vindkraftpark 

och Fingrid Oyj:s elstation i Kristinestad. Undersökningstillstånd ansöks för fastigheten 

Kristinestads donationsjord287-401-14-0. 

Undersökningstillstånd ansöks för 2 år. Undersökningsområdet sträcker sig 50 m på vardera 

sidan omplanerade ledningslinjen i övrigt, förutom 450 m där det ännu undersöks alternativa 

ledningslinjedragningar. 

Det planerade undersökningsområdet presenteras på kartan bifogad i ansökan. 

Syftet med terrängundersökningarna är att utreda de omständigheter som är nödvändiga för 

planeringen av ledningslinjen. Avsikten är också att borra i jordmånen på platser där nya 

ledningsstolpar planeras och även att i terrängen med träpålar märka ut den planerade 

ledningslinjen. 

De fastighetsägare och innehavare som berörs av undersökningsansökan har möjlighet att ge 

sina skriftliga utlåtanden senast 29.6.2018 till adressen : kirjaamo@maanmittauslaitos.fi eller 

Lantmäteriverket/Registratorsbyrå, PL 84, 00521 Helsingfors. 

Ärendebeteckningen (1760/03 04/2018) måste finnas i utlåtandet. 

Ansökningshandlingarna är tillgängliga vid vilket som helst av Lantmäteriverkets 

serviceställen för den som anger ansökans ärendebeteckning (MML1760/03 04/2018). Det är 

även möjligt att få en kopia av handlingarna från Lantmäteriverkets registratorsbyrå,telefon 

029 530 1115. 

Delgivning anses ha skett sjunde dagen från det att 

anmälan publicerats i Officiella tidningen. 
 

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta 

VindIn Pjelax Ab/Oy  

hakee kiinteän omaisuudenja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista 

tutkimuslupaa 110 kV voimajohdolle,jolla Pjelax–Bölen tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää 

Fingrid Oyj:n Kristinestadin sähköasemaan. 

Tutkimuslupaa haetaan kiinteistölle Kristinestadsdonationsjord 287-401-14-0. 

Tutkimuslupaa haetaan 2 vuodeksi. Tutkimusalue olisi muuten 50 m suunnitellun linjan 

molemmin puolin, paitsi 450 m kohdassa missä tutkitaan vaihtoehtoista linjausta. Tutkittava 

alue on esitetty hakemuksessa. Maastotutkimusten tarkoituksena on selvittää voimajohdon 

suunnittelun kannalta tarpeelliset seikat. Tarkoitus on suorittaa maaperäkairauksia 

suunnitelluilta pylväspaikoilta ja merkitä johtolinja maastoon puukepein. 

Tutkittavan kiinteistön omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus antaa hakemuksen johdosta 

kirjallinen lausuntonsa viimeistään 29.6.2018 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai 

Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 

1760/03 04/2018. 

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä 

hakemuksen asiatunnuksen (MML 1760/03 04/2018) tai niistä voi pyytää kopioita 

Maanmittauslaitoksen kirjaamosta,puhelin 029 530 1115. 

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä 

ilmoitus on julkaistu Virallisessa lehdessä. 

 

Tammerfors 15.5.2018 

Anne Ala-Orvola  Lantmäteriverket, Maanmittauslaitos 
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ANHÅLLAN OM ÖVERFÖRING AV ARRENDE FÖR BÅTPLATS

(NG/ EG/ AJM samhällsbyggnadsnämnden)
Liisa Vidgren har den 27.11.2017 lämnat in en anhållan om att arrendekon-
traktet gällande båtplatsen 10/13/A i Alesundet, som varit i Holger Vid-
grens namn (och senare Holger dödsbo), skall överföras på henne personli-
gen. I samma begäran anhåller hon om att få fortsätta arrendet för ett år i
taget och önskar nu få arrendera båtplatsen för tidsperioden 1.1.2018-
31.12.2018.

Arrendeavtalet har gått ut 31.7.2017. Enligt gällande detaljplan är området
planerat som LV-1 område (kvartersområde för fiskehamn) samt W-område
(vattenområde). Båtplatsen finns på Kristinestads donationsjord 14:0.
För nuvarande och för de föregående 14-åren har arrenderätten innehafts av
Holger Vidgrens dödsbo. Delägare i dödsboet enligt erhållna uppgifter är,
förutom änkan Liisa Vidgren barnen, Mikael Vidgren, Nina Vidgren och
Kristina Punkari.

Medgivande att överföra arrenderätten gällande båtplats 10/13/A (ca
215m2) på Liisa Vidgren har erhållits per mejl av Kristina Punkari och av
Mikael och Nina Vidgren, se bilaga.

Tekniska direktörens förslag:

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att arrenderätten för båtplatsen
10/13/A (ca 215m2) överförs från Holger Vidgrens dödsbo till änkan Liisa
Vidgren och att arrendeavtalet förlängs fram till 31.12.2018, gällande ifrå-
gavarande båtplats.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

TEKN: 144/2018§ 131, SMH17 19.6.2018 17:00
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OMPRÖVNIG AV SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT § 77/ 25.4.2018; VAL AV
LOKALVÅRDARE

(AA/AJM)
Begäran om omprövning av samhällsbyggnadsnämndens beslut §
77/25.4.2018 gällande val av lokalvårdare har inlämnats per e-post
15.5.2018. Personen som begärt omprövning av beslutet har framfört som
grund för begäran att lokalvårdaren valdes på fel grunder (begäran om om-
prövning som bilaga).
I arbetsplatsannonsen fanns inget krav på utbildning eller arbetserfarenhet
såsom vederbörande hänvisar till i sina besvär. De valda sökandena har in-
tervjuats och konstaterats lämpliga för arbetet som lokalvårdare.

Tekniska direktörens förslag:

Valet har gjorts enligt lagen och begäran om omprövning kräver ingen ny
behandling av ärendet.
Motivering: I arbetsplatsansökan fanns inget krav på utbildning eller arbets-
erfarenhet vilket vederbörande hänvisar till i sina besvär och de personer
som valts på basis av intervjun konstaterades vara lämpliga som lokalvår-
dare. De valda sökandena har intervjuats och konstaterats lämpliga för arbe-
tet som lokalvårdare. Prövotiden för alla valda är 4 månader.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

TEKN: 125/2018§ 132, SMH17 19.6.2018 17:00
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MOTION ANGÅENDE IORDNINGSSTÄLLANDE AV OMRÅDEN PÅ STORHOLMEN I
PERUS

(NB/AJM)
Perus byaförening genom Allan Nyholm samt fullmäktigeledamot Ingmar
Rosenback yrkar på att staden budgeterar medel i 2018 års budget, för att i
skyndsam ordning iordningställa området på Storholmen i Perus då under-
hållet har varit eftersatt under flera år (bilaga).

Vägbyggmästare Niklas Brandt och arbetsledare Rainer Frönäs besökte
Storholmen för ca 5 år sedan, och träffade Allan Nyholm på platsen och
diskuterade då underhållet av Storholmen. Frågan togs upp vem som sköter
röjningarna och gallringarna på holmen, varvid Nyholm konstaterade att
byaföreningen sköter detta genom talkoarbete. Staden har inte blivit kontak-
tad angående underhållet före ifrågavarande motion inlämnades.

Tekniska direktörens förslag till beslut:

Föreslås att staden har hand om skötseln av Storholmen framdeles inom
ramen för de resurser som finns till förfogande.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

ST: 220/2017§ 133, SMH17 19.6.2018 17:00
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FÖRBÄTTRING AV BUSSTATION OCH UPPFÖRANDE AV GRILLTAK PÅ KVARNBER-
GET

(NB/AJM)

En motion angående utvecklande och förverkligande av en busstation i
Kristinestad samt byggande av ett utsiktstak på Kvarnberget har inlämnats
av fullmäktigeledamot Anja Heinänen.

Matkahuolto har serviceställen och ombud vid adresserna Kristinagatan 28
och Sjögatan 41 i Kristinestad. Angående förverkligande och drift av en
busstation kunde exempelvis en företagare kontakta Matkahuolto och ut-
reda behovet, eftersom det inte ligger i stadens intresse att driva en busstat-
ion.

Beträffande förverkligandet av ett utsiktstak och grillplats på Kvarnberget,
kan konstateras att området är klassificerat som parkområde och här finns
kulturhistoriskt värdefulla byggnader såsom kvarnen, kappmåttet och gamla
trähus. Ett utsiktstak och en grillplats förändrar den kulturhistoriska miljön.
En grillplats för allmänheten mitt i trähusstadens centrum kan även inne-
bära en brandrisk.

Tekniska direktörens  förslag till beslut:

Föreslås att nämnden antecknar motionen angående förbättring av
busstation till kännedom samt ger beslutet till företagarföreningen i staden
till kännedom.

Föreslås att inget utsiktstak samt grillplats anlägges på Kvarnberget. I när-
heten finns bland annat Tegelbruksbackens naturstig som bjuder på lik-
nande upplevelser med utsiktstorn och grillplatser. Därtill bör man beakta
planbestämmelserna. Området har beteckningen VP samt /s märkning vilket
betydligt begränsar byggandet på området

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

ST: 67/2018§ 134, SMH17 19.6.2018 17:00
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UTLÅTANDEBEGÄRAN ANGÅENDE PRELIMINÄR BEDÖMNING AV ÖVERSVÄM-
NINGSRISKERNA FÖR DAGVATTENÖVERSVÄMNINGAR I KRISTINESTAD;
NTM-CENTRALEN

(NB/AJM)
NTM-centralen i Södra Österbotten har inbegärt utlåtande angående preli-
minär bedömning av översvämningsriskerna för dagvattenöversvämningar i
Kristinestad.

Eventuella områden med betydande översvämningsrisk i Kristinestad är
Lappfjärds å, Tjöck å och Härkmeri å. I vardera åar har redan utförts åtgär-
der för att minska riskerna för ytterligare översvämningar men betydande
åtgärder kvarstår ännu.

Tekniska direktörens förslag till beslut:

Samhällsbyggnadsnämnden ge följande utlåtande till NTM-centralen i
Södra Österbotten som förslag till bedömning av översvämningsriskerna för
dagvattenöversvämningar i Kristinestad.

Utlåtande
I planen för Lappfjärds ås avrinningsområde 2016-2021 har en del av åt-
gärdsförslagen verkställts. En pågående betydande åtgärd är en breddning
av åfåran, staden har lämnat in en tillståndsansökan till Regionförvaltnings-
verket som är under behandling. Bifogad karta (bilaga 1) anger nyttoområ-
det som behandlas i ansökan. Andra åtgärder som verkställts kan nämnas
byggandet av Nybron samt invallning av ån och dess sidogrenar till Perus.

Betydande översvämningsområden vid Tjöck å finns vid Lerviken intill
Tjöckvägen (bilaga 2), samt intill Storbrovägen nära Stora Enso (bilaga 3),
samt åkerområden i Påskmark längs med ån (bilaga 4), Lappfjärd (finns i
planen) och Härkmeri (bilaga 5).

Vid Tjöck åmynning (bilaga 6) som mynnar ut i Norrfjärden har man redan
bekymmer med igenväxtlighet och sandanhopningar som ån fört med sig.
Eventuella områden som funnits för att vattnet skall kunna sprida ut sig
över håller på att försvinna pga sandanhopningarna ån fört med sig genom
åren, likaså den viktiga våtmark som djurlivet behöver.
Området är inom Natura 2000 men naturtyperna som en gång har skyddats
finns ej längre, bra exempel är brist på fågelvattnet samt strandängar som är
igenvuxna, naturtypen är helt annan idag än vad som varit en gång i tiden.
Området borde underhållas så att det fungerar för översvämningsmassorna
att kunna breda ut sig över samt våtmarken som håller på att försvinna åter-
ställs och bevaras till den naturtyp den en gång var.

Broöppningen över stadsfjärden är ej tillräckligt stor för att klara en svår
islossning om isproppar uppstår. Detta bör beaktas när en ny bro anläggs i
framtiden.

I den preliminära översvämningsbedömningen som gjordes för Tjöck å år
2011 anges inga förslag på översvämningsområden. Med facit i hand efter
översvämningarna år 2012 och 2013 borde områden som nämns tidigare
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(bilaga 2, 3, 4, 6) tas med som översvämningsområden och bedömningen
borde göras om för att bli tidsenlig.

Förebyggande åtgärder som påpekats till NTM-centralen angående väg-
trummor som dämmer upp flödet i sidogrenar till Lappfjärds å som bör åt-
gärdas, har också meddelats vägdirektören men inga åtgärder har gjorts.
Dessa är synnerligen viktiga att få åtgärdade för att minska översvämnings-
risken (bilaga 7).

Målsättningar
Särskilt önskas att medborgare och intressegrupper svarar på följande frå-
gor:

Innefattar NTM-centralens förslag till områden med översvämningsrisk de
områden där följder som är ogynnsamma ur allmän synpunkt kan upp-
komma vid översvämningar från vattendrag?
Ja till vissa delar, riskområden borde innefatta mer. Förslaget borde vara
mer detaljerat.

Hurdan uppfattning har ni om målsättningar för hanteringen av översväm-
ningsrisker och om bedömningskriterier för åtgärder?

Målsättningar som borde läggas större vikt på är underhållsrensningar av
åar, det finns inga tydliga gränser vem som ansvarar för skötseln av åar och
vattendrag. De jordmassor som flödet i ån ständigt för med sig medför att
stora siltanhopningar dämmer upp i åmynningarna och de värdefulla vat-
tenområdena försvinner och växer igen. Siltanhopningarna medför också
översvämningsrisker.

Vilka synpunkter borde iakttas vid utarbetandet av planer för hantering av
översvämningsrisker? Vad borde absolut behandlas?

Underhållet av vattendraget. Nu sker rensningar projektvis vilket ej är håll-
bart i längden. För underhåll vattendrag borde man överväga att skötselbo-
lag bildas. För skötselbolag reserveras tillräckliga resurser för underhåll och
möjlighet till stödsystem för underhåll.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
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Översyn av den preliminära bedömningen av riskerna för 

dagvattenöversvämningar, andra planeringsomgången  

 

 

1 ALLMÄNT 
 

Det är sannolikt att dagvattenöversvämningar kommer att orsaka mer omfattande skador i 

takt med klimatförändringen. Därför bör allt större uppmärksamhet fästas vid hanteringen av 

riskerna för dagvattenöversvämningar. I detta dokument beskrivs en process för effektiv 

riskhantering av dagvattenöversvämningar. Målet är att minska skadorna och öka säkerheten. 

 

Processens första fas gäller en preliminär bedömning av riskerna för 

dagvattenöversvämningar. I denna grova utredning som bör gälla hela kommunen ska 

eventuella områden med betydande risk för dagvattenöversvämning identifieras, det vill säga 

områden för vilka noggrannare riskutredningar bör utarbetas. 

 

I en eventuell andra fas utarbetas för dessa områden kartor över översvämningshotade 

områden och kartor över översvämningsrisker. Med kartorna utreder man utbredningsområdet 

för dagvattenöversvämningar och eventuella ogynnsamma följder och utarbetar sedan en 

riskhanteringsplan för dagvattenöversvämningar med mål och åtgärder. 

 

Kommunen ska planera riskhanteringen av dagvattenöversvämningar på sitt område, det vill 

säga göra en preliminär riskbedömning och eventuellt ange områden med betydande risk för 

dagvattenöversvämningar (lagen om hantering av översvämningsrisker 620/2010 

(ÖversvämRiskL) och den kompletterande förordningen 659/2010). Närings-, trafik- och 

miljöcentralerna svarar för riskhanteringen på avrinningsområden och kustområden och 

fastighetsägarna bereder sig inför översvämningar på den egna fastigheten.  

 

Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker och angivandet av områden med 

betydande översvämningsrisk ska till behövliga delar ses över vart sjätte år (ÖversvämRiskL 

20 §). Vid översynen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen och förordningen. 

Utifrån de preliminära bedömningar som gjordes under den första planeringsomgången för 

hantering av översvämningsrisker 2011 har inte en enda kommun angett något område med 

betydande risk för dagvattenöversvämning. Därför finns det ingen erfarenhet av att göra upp 

eller använda sådana kartor över eller hanteringsplaner för dagvattenöversvämningar som 

avses i lagen. Under andra omgången ser kommunerna över de befintliga preliminära 

bedömningarna och uppdaterar dem vid behov utifrån nya uppgifter. Enligt lagen ska 

kommunen sända ett utdrag ur beslutsprotokollet och nödvändiga handlingar om områdena 

med betydande risk för dagvattenöversvämning (likaså en eventuell underrättelse om att 

sådana områden inte finns) till den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen. 

 

Under den första planeringsomgången gav Kommunförbundet år 2011 ut promemorian 

Rekommendationer till kommunerna om att ange områden med betydande risk för 

översvämning av regn- och smältvatten. Kommunförbundets promemoria 18.4.2011. Under 

den nu planerade översynsomgången gäller det i första hand att utnyttja färdiga bedömningar 

och nya tillgängliga uppgifter. Kriterierna för betydande dagvattenöversvämning har inte 

ändrats. Denna promemoria har utarbetats av Kommunförbundet och Finlands miljöcentral för 

att hjälpa kommunerna att se över de preliminära bedömningarna av risker för 

dagvattenöversvämningar och att vid behov ange och avgränsa områden med betydande risk 

för dagvattenöversvämning. 
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Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som samlas på markytan eller på motsvarande 

ytor i tätt bebyggda områden. Dagvattnet avleds i regel genom ett nätverk som består av 

bland annat diken, dagvattenavlopp eller avlopp med kombinerat system. Närings-, trafik- och 

miljöcentralerna svarar för bedömningen av översvämningsriskerna i avrinningsområden och 

kustområden. Därför finns det skäl att med centralen avtala om att det görs en preliminär 

bedömning, om det är oklart om det är fråga om dagvattenöversvämning eller översvämning i 

avrinnings- eller kustområden. Närings-, trafik- och miljöcentralerna stöder kommunerna i 

deras bedömningsarbete. 

 

 

2 ÖVERSYN AV DEN PRELIMINÄRA BEDÖMNINGEN AV RISKERNA FÖR 

DAGVATTENÖVERSVÄMNINGAR ELLER UTARBETANDE AV EN BEDÖMNING 
 

Avsikten med den preliminära bedömningen är att uppskatta riskerna för 

dagvattenöversvämningar och hur betydande riskerna är i ett område. Den preliminära 

riskbedömningen görs utifrån de uppgifter som finns om tidigare översvämningar och 

tillgänglig information om hur klimatet och vattenförhållandena har utvecklats, samtidigt som 

frågan om hur klimatet förändras på lång sikt också ska beaktas. Utifrån den preliminära 

bedömningen fattar kommunen ett beslut, i vilket de områden där risken för 

dagvattenöversvämningar är betydande anges eller konstateras att sådana områden inte finns 

inom kommunen. 

 

Avsikten är att de preliminära bedömningar av riskerna för dagvattenöversvämningar som 

gjordes 2010–2011 och de beslut som fattades utifrån bedömningarna ska ses över och 

uppdateras i den mån det behövs. När behovet av en uppdatering bedöms kan man använda 

schemat i figur 1 och granska följande aspekter: 

– Finns det nya tillgängliga uppgifter för riskbedömningen (t.ex. en preliminär karta över 

dagvattenöversvämningar)? 

– Har det förekommit dagvattenöversvämningar med ogynnsamma följder efter år 2010? 

– Har det skett eller förväntas det ske väsentliga förändringar inom markanvändningen? 

– Har det skett väsentliga förändringar i bedömningarna av klimatförändringens effekter? 

– Har det vidtagits åtgärder inom riskhanteringen av dagvattenöversvämningar? 

 

Om det finns behov av många uppdateringar, är det redigast att se över hela bedömningen och 

utifrån detta fatta ett nytt beslut om hur betydande riskerna för dagvattenöversvämningar är. 

Kommunen ska: 

 Göra en preliminär bedömning av riskerna för dagvattenöversvämningar utifrån 

tidigare bedömningar. 

 Utifrån den preliminära bedömningen ange de eventuella områden där risken för 

dagvattenöversvämningar är betydande eller konstatera att det i kommunen inte 

finns sådana områden. 

 Lägga fram beslutsförslaget offentligt och informera om saken. 

Kommunmedlemmarna och intressenterna ska ges tillfälle att framföra sin åsikt om 

saken. 

 Sända beslutet och de nödvändiga uppgifterna till den regionala närings-, trafik- och 

miljöcentralen senast 22.12.2018. 

 

Om kommunen anger områden med betydande risk för dagvattenöversvämning ska 

kommunen: 

 För områdena utarbeta kartor över översvämningshotade områden och kartor över 

översvämningsrisker när det gäller dagvatten senast 22.12.2019. 

 För områdena utarbeta riskhanteringsplaner för dagvattenöversvämningar senast 

22.12.2021. 

 
Processen upprepas med sex års mellanrum. 
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Om de uppgifter som användes i den preliminära bedömningen under den första omgången inte 

har förändrats, eller om förändringarna är små, räcker ett konstaterande av detta som översyn 

av den preliminära bedömningen i anslutning till beslutet.  

 

När förändringarna i riskerna för dagvattenöversvämningar uppskattas, kan man använda t.ex. 

rapporten om den preliminära bedömningen från den första omgången, det fattade beslutet eller 

kommunens egna svar på enkäten om dagvattenöversvämningar från 2010. 

 

 

 
 
Figur 1. Översyn av den preliminära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar. 

 

 

3 BEDÖMNING AV HUR BETYDANDE RISKEN FÖR DAGVATTENÖVERSVÄMNING ÄR 

 
Den preliminära bedömningen av risker för dagvattenöversvämningar görs utifrån de uppgifter 

som finns om tidigare dagvattenöversvämningar och tillgänglig information om hur klimatet 

och vattenförhållandena har utvecklats, samtidigt som frågan om hur klimatet förändras på 

lång sikt också ska beaktas. 
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Vid bedömningen av hur betydande översvämningsrisken är ska man beakta sannolikheten för 

en översvämning och likaså följande ur allmän synpunkt ogynnsamma följder som en 

översvämning kan ha: 

1) ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet, 

2) långvariga avbrott i nödvändighetstjänster såsom vattentjänster, energiförsörjning, 

datakommunikation, vägtrafik eller någon annan motsvarande verksamhet, 

3) långvariga avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner, 

4) långvariga eller omfattande ogynnsamma följder för miljön, eller 

5) oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet. 

 

Vid bedömningen av hur betydande översvämningsrisken är ska också regionala och lokala 

omständigheter beaktas. (ÖversvämRiskL 8 § och 19 §).  

 

 

3.1 Tidigare dagvattenöversvämningar 

 

Om dagvatten tidigare har svämmat över på ett område som nu granskas och översvämningen 

hade sådana ur allmän synpunkt ogynnsamma följder som beskrivs ovan, kan området anges 

som område med betydande risk för dagvattenöversvämning, om det kan anses möjligt att en 

liknande dagvattenöversvämning sker på nytt. För ett sådant område behöver det 

nödvändigtvis inte anläggas ett framtidsperspektiv vad gäller eventuella 

dagvattenöversvämningar. 

 

När man granskar tidigare dagvattenöversvämningar bör man ta hänsyn till förändringarna i 

markanvändningen och de åtgärder inom riskhanteringen som har vidtagits efter 

översvämningarna. En dagvattenöversvämning som tidigare har haft ogynnsamma följder har 

man kunnat bemästra genom varierande åtgärder, exempelvis genom att minska mängden 

dagvatten, förbättra högvattenfårorna eller bygga bassänger för infiltration eller fördröjning av 

dagvattnet. Översvämningens omfattning, varaktighet och mängden nederbörd kan vara 

utslagsgivande när man bedömer hur ogynnsamma följderna är ur allmän synpunkt. Men om 

en tidigare dagvattenöversvämning inte orsakat skador, kan en kommande översvämning göra 

det till exempel om det skett förändringar i markanvändningen. 

 

När man bedömer hur ogynnsamma följderna av en tidigare dagvattenöversvämning har varit 

kan man använda den enkät som genomfördes under första omgången 2010 samt de uppgifter 

om tidigare dagvattenöversvämningar som samlats in på en excelblankett i anslutning till 

enkäten. Om kommunen inte har arkiverat sina enkätsvar, kan Finlands miljöcentral skicka 

dem om kommunen tar kontakt per e-post: hulevesitulvat@ymparisto.fi. Excelblanketten kan 

också användas vid bedömningen av hur ogynnsamma följderna varit av översvämningar som 

skett efter första omgången. Den tomma blanketten finns på adressen 

www.ymparisto.fi/hulevesitulvat. 

 

Kommunerna har möjlighet att lagra uppgifter om tidigare översvämningar (t.ex. läge, 

tidpunkt och skador) i miljöförvaltningens system för översvämningsdata. Användarnamn fås 

av Finlands miljöcentral. Via systemet för översvämningsdata kan man få tillgång till 

mångsidig information (på finska) (se metatiedot). I fortsättningen kan man via systemet 

också få information om exceptionella nederbördsmängder. Uppgifter om eventuella framtida 

dagvattenöversvämningar går också att lagra i systemet. Detta gäller i synnerhet områden 

som angetts som områden med betydande risk för dagvattenöversvämning. 

 

 

3.2 Eventuella dagvattenöversvämningar i framtiden 

 

Utöver att granska tidigare översvämningar bör man utreda om det i framtiden kan 

förekomma betydande dagvattenöversvämningar med ogynnsamma följder i området. 
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Bedömningen görs utifrån befintliga data, t.ex. erfarenhetsbaserad information, 

expertbedömningar, tillgängliga utredningar och eventuella dagvattenmodelleringar. 

 

För att underlätta bedömningen av översvämningsrisker har Finlands miljöcentral utvecklat en 

preliminär karta över dagvattenöversvämningar som tas fram genom en ytavrinningsmodell för 

alla tätortsområden/detaljplanerade områden i Finland. Kartan ersätter inte den preliminära 

bedömning av risken för dagvattenöversvämningar som kommunen ska göra, men med hjälp 

av kartan får man en preliminär uppfattning om eventuella områden som hotas av 

dagvattenöversvämning. De översvämningshotade områdena kan kombineras med geografisk 

information som beskriver sårbarheten för översvämning. På så sätt går det att identifiera 

områden där det fortfarande kan finnas betydande risker för dagvattenöversvämning.  

 

Det preliminära materialet med kartor över dagvattenöversvämningar finns tillgängligt för 

kommunerna i februari 2018. Märk väl att materialet är riktgivande och innehåller fel, 

eftersom där inte ingår exempelvis uppgifter om mindre trummor och rör. Förhoppningsvis kan 

materialet i alla fall underlätta kommunernas arbete med att bedöma hur betydande riskerna 

för dagvattenöversvämningar är. Kommunerna har möjlighet att föreslå rättelser i utgångsdata 

(främst lägga till trummor/rör), och en ny modellering kan göras efter det. På det sättet kan 

man noggrannare beskriva områden som kan täckas av dagvatten. Läs mera på 

www.ymparisto.fi/hulevesitulvat. 

 

 

3.3 Ogynnsamma följder 

 

Kommunen bör kunna motivera hur betydande översvämningsrisken i ett visst område är 

utgående från de ogynnsamma följder som räknas upp i början av detta kapitel och i 8 § i 

lagen om hantering av översvämningsrisker. Vid bedömningen är det inte avgörande hur stora 

de egendomsvärden är som hänför sig till ett enskilt skadeobjekt, utan karakteristiskt för ett 

område med betydande risk för dagvattenöversvämning är att de enskilda skadeobjekten är 

många, vilket eventuellt har betydelse också ur allmän synpunkt. 

 

Ett område kan anges som område med betydande risk för dagvattenöversvämning om ett 

eller flera av de kriterier för ogynnsamma följder (skadegrupp) som avses i 8 § i lagen 

uppfylls. Skadegrupperna med kriterier anges i tabell 1 i slutet av denna promemoria. Om man 

exempelvis bedömer att en översvämning vid ett avloppsreningsverk inte skulle medföra 

någon långvarig eller omfattande ogynnsam följd för miljön, anses det inte heller vara fråga 

om någon betydande översvämningsrisk. Däremot kan det anses vara fråga om en betydande 

risk om ett större antal människor tillfälligt tvingas flytta från bostäder som förstörts av 

svämvatten. Dessutom ska man beakta den särskilda sårbarheten hos vissa människogrupper, 

exempelvis åldringar eller sjukhuspatienter.  

 

Finlands miljöcentral sammanställer årligen de största försäkringsbolagens uppgifter om 

utbetalda försäkringar för översvämningsskador och publicerar dem på adressen 

www.ymparisto.fi/tulvavahingot. I tjänsten kan man se vilka skador på enskilda byggnader 

med egendom som översvämningarna orsakat exempelvis enligt översvämningstyp, 

kommunvis eller månadsvis. Uppgifter om ersättningar som försäkringsbolagen betalat finns 

att tillgå från och med 2010. Här ingår också dagvattenöversvämningar. 

 

Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO, som upprätthålls av 

Räddningsinstitutet, kan bidra till att identifiera översvämningar som inträffat på 2000-talet. 

Materialet är avsett för myndigheter och utgörs av räddningsverkens åtgärds- och 

resursregister. Uppgifterna är från 1996 framåt, koordinaterna är täckande sedan 2002. I 

systemet kan man bl.a. söka vilka avvärjningsåtgärder som översvämningarna föranlett. Läs 

mera på adressen http://prontonet.fi/. 
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3.4 Sannolikheten för översvämning bör beaktas 

 

Med översvämningsrisk avses en kombination av ogynnsamma följder och sannolikheten för 

översvämning. Eventuella dagvattenöversvämningar i framtiden bör prognosticeras med 

utgångspunkt i de preliminära kartor över dagvattenöversvämningar som utarbetats centralt 

vid Finlands miljöcentral och som bygger på observationer om störtregn som återkommer en 

gång på cirka hundra år och som medför en sällsynt dagvattenöversvämning. Ett område kan 

anges som område med betydande risk för dagvattenöversvämning om exempelkriterierna i 

tabell 1 uppfylls vid en sådan eller en mera allmän översvämning. Märk väl att 

klimatförändringen gör att nederbördsmängderna uppskattas öka med ca 10 procent fram till 

sekelskiftet (Klimatguiden.fi). Läs mera om hur nederbörd upprepas områdesvis i Klimatguiden 

www.klimatguiden.fi. Dessutom har Finlands miljöcentral modellerat områden som hotas av 

dagvattenöversvämning till följd av ett mycket sällsynt störtregn (t.ex. översvämningen under 

störtregnet i Björneborg 12.8.2007). 

 

 

3.5 Kartläggning av riskerna för dagvattenöversvämning och 
utarbetande av hanteringsplaner – kostnadseffektivitet 

 

Översvämningsrisken för ett enskilt objekt, såsom en enskild byggnad, kan endast i 

undantagsfall anses vara på det sättet allmänt betydande att det vore befogat att ange 

objektets läge med omgivning som område med betydande risk för dagvattenöversvämning. 

För att skydda ett enskilt objekt från skada finns det därför i allmänhet inte behov av en 

lagstadgad riskhanteringsplan för översvämningar.  

 

 

3.6 Regionala och lokala faktorer bör beaktas  

 

När man bedömer hur betydande risken för dagvattenöversvämningar är ska också regionala 

och lokala faktorer beaktas. Om till exempel hälsocentralen i en tätort med 2 000 invånare 

evakueras på grund av översvämning kan detta anses medföra relativt sett större förluster än 

om en hälsocentral evakueras i en stad med 100 000 invånare där hälsovårdstjänster ges på 

flera olika ställen. För granskningen av de sammanlagda effekterna av översvämningar som 

beror på förhöjt vattenstånd i vattendrag, förhöjt havsvattenstånd eller ansamling av 

dagvatten är det viktigt att kommunen samarbetar med den regionala närings-, trafik- och 

miljöcentralen. Det gäller åtminstone kommuner som kan drabbas av sammanlagda effekter. 

 

Hur betydande effekterna är kan bedömas exempelvis genom följande frågor: 

- Har dagvattenöversvämningar inom kommunens område tidigare lett till skador som ur 

allmän synpunkt inte var betydande, men som i framtiden kan vara det? 

- Kan kommunen flytta verksamheten eller klienterna i hälso- och sjukvårdsbyggnader 

eller vårdinrättningsbyggnader som hotas av översvämning till tillfälliga lokaler? 

- Orsakar en översvämning på en elunderstation ett långvarigt avbrott i eldistributionen 

eller datakommunikationerna ? 

- Föreligger det någon risk för att en råvattenkälla kan förorenas? 

- Finns det någon reservattenkälla och kan den tas snabbt i bruk? Hurdan är 

vattenkvaliteten i reservvattenkällan? 

- Kan tillgången på hushållsvatten tryggas genom tillfälliga vattendistributionsställen?  

- Uppstår det hinder på vägar eller gator eller i gångtunnlar som är synnerligen viktiga 

för räddningsväsendet (t.ex. infarter till sjukhusets jourpoliklinik eller till 

räddningsstationen)? 

- Är kulturarv som hamnar under vattnet av sådan natur att skadan som uppstår är 

oersättlig då man granskar motsvarande kulturarv som helhet. 
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Figur 2. Process för bedömning av betydande risker för dagvattenöversvämningar. 

 

 

4 BESLUT OM OMRÅDEN MED BETYDANDE RISK FÖR DAGVATTENÖVERSVÄMNING 
 

Kommunen har ansvar för planeringen av hur risker för dagvattenöversvämningar ska 

hanteras (riskhanteringsplaneringen för dagvattenöversvämningar). Kommunen ska avgöra 

vilken kommunal instans som ansvarar för den preliminära bedömningen av risken för 

dagvattenöversvämningar, för angivandet av eventuella områden med betydande 

översvämningsrisk och vid behov för kartorna över dagvattenöversvämningar och för 

hanteringsplanen. Kommunens tekniska sektor är en tänkbar aktör att ansvara för 

beredningen av den preliminära bedömningen. Aktören bör samarbeta med åtminstone de 

organ som svarar för markanvändningsplaneringen, den kommunala miljövårdsmyndigheten, 

vattentjänstverken i kommunen och räddningsverket inom räddningsområdet.  
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Det som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagens 62, 65 och 67 § om 

planläggningsförfarande och växelverkan gäller i tillämpliga delar deltagande i och information 

om riskhanteringsplaneringen för dagvattenöversvämningar. Förslaget ska läggas fram 

offentligt och kungöras på det sätt som kommunala meddelanden offentliggörs i kommunen. 

Förslaget ska hållas offentligt framlagt i kommunen under minst 30 dagar. Ett förslag till en 

ändring som har ringa verkningar kan däremot hållas framlagt under minst 14 dagar. 

Möjligheter ska ges att inom utsatt tid framföra åsikter skriftligt, muntligt, vid ett särskilt 

tillfälle eller på något annat lämpligt sätt. 

Kommunen kan själv bestämma på vilken nivå beslutet om att ange – eller inte ange – 

områden med betydande risk för dagvattenöversvämning fattas. Det samma gäller 

godkännandet av riskhanteringsplanen för dagvattenöversvämningar som eventuellt utarbetas 

senare. Beslutet fattas av kommunfullmäktige, om inte beslutanderätten delegerats till något 

annat organ.  I kommunallagen föreskrivs det om delegering av beslutanderätt. Information 

om beslutet ska utan dröjsmål sändas till dem som framfört sin åsikt om förslaget och som 

uppgett sin adress. Kommunens beslut om att ange områden med betydande risk för 

dagvattenöversvämning får inte överklagas genom separata besvär (ÖversvämRiskL 19 §). 

 

Enligt lagen ska kommunen sända uppgifterna om områden med betydande risk för 

dagvattenöversvämning (eller om att sådana områden inte finns) till den regionala närings-, 

trafik- och miljöcentralen (t.ex. utdrag ur beslutsprotokollet och nödvändiga handlingar). 

Närings-, trafik- och miljöcentralen sänder vid behov uppgifterna vidare till Finlands 

miljöcentral. Uppgifterna kan sändas på det sätt som kommunen bestämmer exempelvis 

genom att använda rapporten och beslutet om den förra preliminära bedömningen. Vid 

rapporteringen kan man också använda det rapportunderlag som finns på adressen 

www.ymparisto.fi/hulevesitulvat. 

 

 

5 AVGRÄNSNING AV OMRÅDE MED BETYDANDE RISK FÖR DAGVATTENÖVERSVÄMNING 
 

Om kommunen utifrån den preliminära bedömningen av risker för dagvattenöversvämningar 

beslutar ange ett område som område med betydande risk för dagvattenöversvämning, ska 

kommunen avgränsa området i fråga för framläggandet och beslutet. Området bör avgränsas 

på kartan så att det bildar en ändamålsenlig helhet av översvämningsriskerna och de områden 

som hotas av dagvattenöversvämning. Då ska också eventuella områden som planeras för 

byggande beaktas. Det avgränsade området bör omfatta alla eller åtminstone en stor del av de 

ur allmän synpunkt utsatta objekten, men att göra avgränsningen mycket omfattande kan inte 

anses förnuftigt på grund av kostnaderna eller arbetsmängden. 

 

6 FORTSATTA ÅTGÄRDER GÄLLANDE OMRÅDEN MED BETYDANDE RISK FÖR 

DAGVATTENÖVERSVÄMNING  
 

För ett område som angetts som område med betydande risk för dagvattenöversvämning bör 

det göras noggrannare utredningar i syfte att identifiera eventuella följder och bereda sig inför 

dem. Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker ska det för områden med betydande 

risk för dagvattenöversvämning utarbetas kartor över översvämningshotade områden och 

kartor över översvämningsrisker före 22.12.2019. Kartorna ska utarbetas i en lämplig form 

som underlättar riskhanteringen för dagvattenöversvämningar, dock med beaktande av lagens 

föreskrifter om kartor över översvämningsrisker i avrinningsområden och kustområden. En 

karta över områden som hotas av dagvattenöversvämning ska visa vilka områden som blir 

täckta av vatten samt vattenståndet och vattendjupet vid översvämningen, och samtidigt 

beakta lokala förhållanden och de sannolikheter för nederbörd som är ändamålsenliga vid 

granskningen av dagvattenöversvämningar. Kartan kan enligt kommunens prövning bygga på 

Finlands miljöcentrals centralt uppgjorda preliminära karta över dagvattenöversvämningar. Fel 

på kartan kan rättas till och uppgifterna kan preciseras exempelvis i fråga om vägtrummor och 

dagvattenrör. 
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Om kommunen anger att ett område är område med betydande risk för 

dagvattenöversvämning, ska kommunen för detta område utarbeta en riskhanteringsplan för 

dagvattenöversvämningar och godkänna planen senast 22.12.2021. När hanteringsplanen 

bereds bör man i tillämpliga delar beakta vad som föreskrivs om beredning och innehållet i 

planen i 10 §, 11 § och 12 § 1 mom. i lagen om hantering av översvämningsrisker och i 5 § i 

förordningen om hantering av översvämningsrisker samt i bilagorna. I riskhanteringsplanen 

ska det för varje område med betydande risk för dagvattenöversvämning anges mål för 

riskhanteringen och åtgärder som syftar till att målen nås. När åtgärderna väljs ska man 

sträva efter att minska sannolikheten för dagvattenöversvämningar samt så långt det går 

använda andra riskhanteringsmetoder än sådana som bygger på konstruktioner för 

översvämningsskydd eller på dagvattenavlopp. I riskhanteringsplanen ska kostnaderna och 

nyttan av åtgärderna samt prioritetsordningen granskas. 

 

När riskhanteringsplanen för dagvattenöversvämningar bereds bör man i tillämpliga delar 

beakta behovet av samordning med vattenvården och eventuellt också med den aktör som 

utarbetar riskhanteringsplaner för avrinningsområden och kustområden. 

Förhandsbedömningen är att det krävs en samordning med vattenvården för att verkningarna 

av dagvatten som eventuellt förorenar sjöar och vattendrag ska kunna granskas eller för att 

sådana dagvattenhanteringsåtgärder ska kunna vidtas som kunde förbättra både 

vattenskyddet och hanteringen av översvämningsrisker, t.ex. infiltrering och fördröjning av 

dagvatten.  

 

 

7 ÖVRIG HANTERING AV RISKER FÖR DAGVATTENÖVERSVÄMNINGAR 
 

Kommunen kan också genomföra ovannämnda åtgärder för att hantera riskerna för 

dagvattenöversvämningar, trots att kommunen inte anger något område med betydande risk 

enligt 8 § i lagen om hantering av översvämningsrisker. På dessa övriga områden med risk för 

dagvattenöversvämning kan åtgärderna i tillämpliga delar genomföras enligt kommunens 

prövning. 

 

 

8 MER INFORMATION 
 

www.ymparisto.fi/hulevesitulvat 

Här finns rådgivning om den preliminära bedömningen av risker för dagvattenöversvämningar, 

material från Finlands miljöcentrals utbildning 6.10.2017 och kontaktinformation till de 

personer vid närings-, trafik- och miljöcentralerna som sköter riskhanteringen av 

dagvattenöversvämningar. 
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Tabell 1. Betydande risk för dagvattenöversvämning vid sällsynta störtregn (1 procent, cirka en gång per hundra år): indikatorer, effekter och kriterier enligt 

skadegrupp. Tabellen sammanfaller med tabellen i det PM som Kommunförbundet gav ut 18.4.2011, utom när det gäller den sista skadegruppen. 

 

Skadegrupp Indikatorer Effekter Kriterier för betydande översvämningsrisk 

Människornas säkerhet befolkningen inom 

översvämningsområdet 

 

evakuering, 

bortflyttning för den tid 

reparationsarbetena pågår 

ca 500 invånare eller fler i ett vattentäckt bostadsområde 

objekt i översvämningsområdet som är 

svåra att evakuera 

 

evakuering, äventyrande av 

patientsäkerheten, risker vid 

patienttransporter 

kommunen har en eller flera hälso- och sjukvårdsbyggnader 

(t.ex. sjukhus och hälsocentraler), vårdinrättningar (t.ex. 

ålderdomshem) med flera permanenta vårdplatser samt skolor 

eller barndaghem i det vattentäckta området 

Människornas hälsa, 

nödvändighetstjänster 

översvämningens ogynnsamma följder 

för hälsan 

förorening av hushållsvattnet, 

avbrott i vattendistributionen 

förorening av hushållsvattnet för ett stort antal invånare, 

långvarigt avbrott i vattendistributionen 

 avloppsreningsverk i 

översvämningsområdet 

störningar i 

avloppsvattenreningen 

verksamhetsstörningar vid avloppsreningsverket och i 

avloppsnätet, utgör hot mot hälsan 

Ekonomisk verksamhet 

som tryggar  

vitala funktioner  

 

livsmedels- och 

läkemedelsindustrianläggningar 

samt hamnar och flygplatser  

i översvämningsområdet 

lamslagna samhällsfunktioner ovannämnda objekt i det vattentäckta området,  

långvarigt avbrott i verksamheten 

Nödvändighetstjänster kraftverk eller elunderstationer i 

översvämningsområdet  

avbrott i el- eller 

värmedistributionen 

viktigt kraftverk eller flera elunderstationer i det vattentäckta 

området, långvarigt avbrott i el- eller värmedistributionen 

datakommunikationsbyggnader i 

översvämningsområdet 

avbrott i tele- och 

datakommunikationerna 

flera datakommunikationsbyggnader, långvarigt avbrott i 

datakommunikationerna 

översvämningen stänger av gator1 och 

järnvägar 

avbrutna trafikförbindelser flera viktiga gator eller järnvägsavsnitt avstängda (inga 

omfartsvägar) 

Ogynnsam följd för 

miljön 

objekt med miljötillståndsplikt 

 

förorening av miljön flera objekt med tillstånd av RFV (också tidigare motsvarande 

verk) i det vattentäckta området  

Kulturarv kulturmiljö och skyddade byggnader samt 

bibliotek, arkiv eller museer i 

översvämningsområdet 

skador på 

kulturmiljöer/skyddade 

byggnader eller arkiv- och 

museiföremål 

flera skyddade byggnader, bibliotek, arkiv eller museer skulle 

lida oersättlig skada vid översvämning 

 

                                                           
1betydelsen påverkas av sannolikheten för översvämning, trafikmängden, omfarts- och reparationsmöjligheterna samt frågan om det finns ett vägavsnitt som tjänar som 

räddningsrutt och som leder till områden där det uppstår ogynnsamma följder om trafiken dit förhindras 
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VÄGUNDERHÅLL AV SERVITUTSVÄG TI 9435

(NB/AJM)

Servitutväg TI 9435 kvarter 344, infart från Tjöckvägen 8, finns tre tomter
och två fastighetsägare. Vägunderhållet, sommarunderhållet, har förorsakat
meningsskiljaktigheter mellan fastighetsägarna.
Väglag finns inte och enligt förrättningsprotokoll skall fastighetsägarna,
Juusela Marianne och Reino som äger en tomt stå för 1/3 av sommarunder-
hållskostnaderna och Saarinens dödsbo för 2/3 av de uppkomna kostnader-
na eftersom de har två tomter. Staden Kristinestad sköter vinterunderhållet.
En gemensam överenskommelse, varken skriftlig eller muntlig, angående
sommarunderhållskostnaderna har inte gjorts mellan tomtägarna.

Ärendet har behandlats i Vägsektionen 15.12.2016. Ett besvär har in-
lämnats och behandlats i Jorddomstolen. Beslut har getts 4.10.2017,
varvid Vägsektionens beslut förkastades och skall upptas till ny be-
handling av Samhällsbyggnadsnämnden.

Staden Kristinestad har beställt en vägenhetsberäkning för servitutväg TI
9435 eftersom det förekommit oklarheter i andelarna som skall användas
vid fördelning av kostnaderna för underhållet på vägen.

Lag om enskilda vägar; Om vägdelägare, som icke bildaväglag 71 §
Bilda vägdelägare icke väglag, är av vägdelägarna vidtagen åtgärd, som
berör väghållningen, såsom sådan bindande för delägare endast såframt
överenskommelse därom träffats.
För avtal eller förbindelse rörande väg ansvara inför avtalspart endast de
vägdelägare, som ingått avtalet eller förbindelsen.
Uppkommer vägdelägare emellan meningsskiljaktighet i angelägenhet, som
berör väghållningen, äger delägare rätt att förelägga frågan vägnämnden
för avgörande. Berör meningsskiljaktigheten vägdelägares skyldighet att
deltaga i kostnaderna för åtgärder, som annan vägdelägare, utan att delä-
garna överenskommit därom, vidtagit beträffande vägen, ankommer det på
vägnämnden att avgöra, huruvida åtgärden bör anses hava länt även ho-
nom till gagn och, om yrkande därom framställts inom tre år efter det åt-
gärden genomfördes, förplikta honom att ersätta en skälig del av kostna-
derna, likväl högst så mycket, som motsvarar den nytta han erhållit.

Tekniska direktörens förslag:

Ärendet är under behandling, förslag ges på mötet.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
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ÄNDRING AV TJÄNSTEBENÄMNING SAMT TJÄNSTEUTÖVNING FÖR LANTMÄTERI-
INGENJÖREN

(AJM/AJM)
Ärendet är under beredning och presenteras på sammanträdet.

TEKN: 148/2018§ 137, SMH17 19.6.2018 17:00



AVGÖRANDE GÄLLANDE PLANERINGSBEHOV; ELISA OYJ TUKIASEMAT

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN UTSLAG
STADEN KRISTINESTAD Givet efter anslag
Lappfjärdsvägen 10 06.07.2018
64100 Kristinestad SMH § 106 /30.05.2018; 19.06.2018

§ 138
Tfn. 06-2216200 Dnro 100/2018

Ärende Avgörande om planeringsbehov

Sökande Elisa Oyj Tukiasemat
Pl 40
00061 ELISA

Ansökan Byggplats
Fastighetsbeteckning: Del av 287-895-2-1
Byggplats: Planskilda korsningen i Lålby vid rampområdet

mellan R8 och ramp mot Vasa

Byggprojekt och åtgärd

Uppförande av mast samt telebyggnad
Mastens höjd: 60 meter
Telebyggnadens m2: 8 m2

Byggnadsbegränsning
Uppförande av konstruktioner på trafikområde (L) som saknar byggrätt.

Utgångsläge Byggnadsplatsen är angiven som L-område (trafikområde) i delgeneralpla-
nen för Lappfjärd. Ingen byggrätt finns. Närmaste boende ca 120 meter (på
andra sidan planskilda korsningen vid r8)

Sökande har uppgjort avtal med Vägverket daterat 20.12.2007 av vilken
framgår att telemast tillåts uppföras. Väganslutningstillstånd finns
(11.1.2018, PIRELY/9960/2017).

Utlåtanden Utlåtande har begärts av Närings-, trafik- och miljöcentralen angående upp-
förande av mast på vägområde. Utlåtande erhållits per e-post 15.5.2018

TEKN: 100/2018§ 138, SMH17 19.6.2018 17:00



(EPOELY/240/2018) av vilken framgår att masten kan uppföras förutsatt
att masten inte kan falla på trafikleder eller förorsaka annan fara för trafik.

ANS Finland har gett utlåtande 2.1.2018 (ANS 717) av vilken framgår att
inga hinder för uppförande av masten föreligger

Hörande Grannarna är hörda. En anmärkning har inkommit daterat 30.4.2018,
(157/30.4.2018).

Tekniska direktören har beaktat anmärkningen och kontaktat planeraren
16.5.2018 och enligt uppgifter monteras inga förankringsvajrar och därmed
kan inga ljud av vajrar uppkomma som skulle störa grannarna. Elisas skrift-
liga utredning 20.12.2017 (tunnus:LapvaarttiECO) gällande påverkningar
på boende i närområdet av en mast har utretts. Av utredningen framkommer
inget sådant som inte skulle tillåta byggandet av masten.

Tekniska direktörens förslag
(Samhällsbyggnadsnämnden 30.05.2018 § 106 )
Samhällsbyggnadsnämnden besluter att det inte finns behov för detaljpla-
neändring pga planerad byggande av mast och telebyggnad på L-området
vid Lålby planskilda plankorsning (rampområdet). Masten bör placeras
minst 60 meter från körbanor.

Motivering
Placeringen är lämplig med tanke på att området kan användas för teknik
(läs; exv mastar) som förbättrar kommunikationskvaliten och placeringen
begränsar inte övrigt byggande i närområdet. Mastens längd och placering
förorsakar inte fara för trafik och föranleder inte ljudolägenhet från vajrar
eftersom sådan inte monteras. Masten föranleder inga synhinder eller andra
miljöolägenheter.
Av utredning som Elisa gjort (20.12.2017) framkommer inget sådant som
skulle föranleda hälsoolägenheter för boendet i Lålby.

Tillämpade lagrum

Markanvändnings- och bygglagens 16§, 137 §.
_____________

Samhällsbyggnadsnämnden / 19.06.018 § 138
Ärendet återupptas till behandling 19.06.2018 § 138 ; samhällsbyggnads-
nämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
(Samhällsbyggnadsnämnden 30.05.2018 § 106)
Tekniska direktören redogjorde för ärendet.
Under diskussionen som följde framhölls av ledamöterna Lillmangs och
Ingves att platsen är olämplig. Peter Nygård föreslog att ärendet återremit-
teras med motiveringen att söka en annan mera lämplig plats för placering
av masten, hans förslag understöddes av Eva Lillmangs och Mats Ingves.
Nämnden enades om Peter Nygårds förslag om återremittering.
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Ordföranden konstaterade att samhällsbyggnadsnämnden enats om Peter
Nygårds förslag om återremittering.

Giltighetstid

Före påbörjande av någon som helst byggnadsåtgärd bör sökande beviljas
byggnadslov av den lokala byggtillsynsmyndigheten.

Detta tillstånd är i kraft två (2) år från den dag utslaget givits. Byggnadslo-
vet bör sökas inom denna tid.

Sökande av ändring

Ändring av detta utslag får sökas genom skriftligt besvär till Vasa förvalt-
ningsdomstol.
Besvärsanvisning bifogas.

Teknisk direktör Ari-Johan Myllyniemi

Beredare Ari-Johan Myllyniemi

Bilagor

Situationsplan
Omgivningskarta
Fasad

Distribution och avgift

Beslut sökande

Avgift 390 euro
Elisa Oyj Tukiasemat
Pl 40
00061 ELISA

Avskrift utan avgift

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Registraturen
PB 131
65101 VASA

Byggnadstillsynen i Kristinestad
Lappfjärdsvägen 10
64100 KRISTINESTAD
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ANHÅLLAN OM FÖRMINSKNING AV VILLAARRENDEFIGUR; FIGUR 1166-2

(DAS/TÖ/AJM)(Samhällsbyggnadsnämnden)
Innehavarna (bilaga) av legorätten till arrendefiguren 1166/2/V anhåller om
en ändring av arrendeavtalet så att arrendefiguren förminskas från 2 860
kvadratmeter till ca 2 200 kvadratmeter. Legotagarna framför som moti-
vering till ändringen att en del av arrendefiguren inte kan användas som
byggnadsmark eller annan nytta. Området är sankt och passar enligt miljö-
myndigheten ej heller för dumpning av ex. muddringsmassor.

En minskning av området (kartbilaga) skulle ske främst i det sydöstra hör-
net men även längs tomtens östra rå.  Totala arealen minskas med ca 660
kvadratmeter.

Arrendefigurens gränser kan ändras, eftersom det framförts särskilda skäl
för ändringen. Stadsstyrelsen har sedan ingången av 2015 i tre fall ändrat
gränserna för arrendefigurerna. I samtliga fall har det framförts särskilda
skäl. De särskilda skälen kan t.ex. vara att arrendefiguren innefattar vatten-
områden, genom arrendefiguren går en väg eller på arrendefiguren finns en
parkeringsplats som används av andra. Andra särskilda skäl kan vara att en
del av arrendefiguren inte ’är en bra grund för byggande.

Vid en förminskning av arendefiguren bör man beakta stadgandena i MBL
samt MBF och bestämmelserna i Kristinestads byggnadsordning gällande
bl.a. avståndet till fastighetens rå och avståndet mellan byggnaderna.

Sökande vill att priset justeras vid en minskning. Tomten ska värderas på
nytt efter ändringen av gränserna. Stadsfullmäktige bestämmer det nya pri-
set.

Tekniska direktörens förslag:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att legofigurens gränser ändras i enlig-
het med anhållan så att arealen efter ändringen är ca 2200 kvadratmeter.
Särskilda skäl för en ändring av gränserna har framförts.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ; VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL DNRO 00680/18/4113

(AJM/AJM)
Vasa förvaltningsdomstol begär utlåtande gällande ärende 00680/18/4113
vilket berör beviljande av bygglov för vindkraftverk. Bygglovet ha beviljats
25.4.2018 för vindkraftverk C35, tillstånd 18-0010-R

Tekniska direktörens förslag till utlåtande:

Beviljande av bygglov har skett i laga ordning och meddelande om beslut
har skett i laga ordning. I de fall anmärkningen underskrivits av många per-
soner meddelas den förstnämnda om beslutet om inget annat nämnts i an-
märkningen.. Personen ifråga handhar ansvaret att meddela övriga om be-
slutet till övriga undertecknade i anmärkningen.

Anmärkningen som getts i samband med behandling av bygglov (18-0010-
R) för vindkraftverk C35 som bilaga

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ; VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL DNR 00681/18/4113

(AJM/AJM)
Vasa förvaltningsdomstol begär utlåtande gällande ärende 00681/18/4113
vilket berör beviljande av bygglov för vindkraftverk. Bygglovet ha beviljats
25.4.2018 för vindkraftverk C35, tillstånd 18-0010-R

Tekniska direktörens förslag till utlåtande:

Beviljande av bygglov har skett i laga ordning och beviljande av bygglov
baserar sig på ikraftvarande generalplan för vindkraftverk.
Inget övrigt att meddela.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
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ÄRENDEN FÖR INFORMATION OCH BEREDNING
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