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§1

Mötet förklaras öppnat

Beslut:

Ordförande Christer Rönnlund förklarade fullmäktiges möte öppnat.
Samkommunens nya ekonomichef Minna Näsman presenterade sig.
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Fullmäktige

§2

Namnupprop och godkännande av röstlängd

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande medlemmar.
Bilaga:

Medlemskommunerna och deras röstetal
Medlemskommuns representanter har en röst för varje begynnande tusental
svenskspråkiga invånare. Röstetalet fördelar sig jämnt mellan kommunens
närvarande representanter (grundavtalet § 5).
I grundavtalet § 3 nämns de lagbestämda medlemskommunerna som bereder
lagstadgade specialomsorger om personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Ur samma paragrafs 3 mom. framgår de partiella
medlemmar som beslutat delta i verksamhet som befrämjar delaktighet och
sysselsättning.

Förslag:

Fullmäktige antecknar närvarande ledamöter och godkänner röstlängden för
- omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning
- verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning
Röstlängden bifogas protokollet.

Beslut:

Närvarande ledamöter och ersättare antecknades efter namnupprop enligt
bilaga.
Fullmäktige godkände röstlängden för omsorg om utvecklingsstörda och
verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning.
Den godkända röstlängden bifogas protokollet.
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§3
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Kallelse till fullmäktiges sammanträde ska utsändas till fullmäktige och styrelsen
samt medlemskommunernas kommunstyrelser minst tio kalenderdagar före sammanträdet (grundavtalet § 7).
Enligt § 8 i grundavtalet är fullmäktige beslutfört då minst 2/3 av ledamöterna är
närvarande och då de representerar minst hälften av det sammanlagda röstetalet
för samtliga medlemmar. Dessa stadganden tillämpas även beträffande de
ärenden i vilkas behandling enligt § 3 i grundavtalet icke alla fullmäktiges
medlemmar får delta. Härvidlag fastställs det sammanlagda obegränsade
röstetalet på basen av antalet medlemmar och röster för de kommuner som har
rätt att delta i behandlingen av ärendena. Röstetalet för en kommuns
representanter i fullmäktige bestäms utgående från kommunens invånarantal vid
ingången av året före finansåret.
I behandlingen av ett ärende som gäller enbart en verksamhetsform som nämns
i § 3 i grundavtalet deltar endast sådan medlem av fullmäktige som invalts av en
kommun som deltar i denna verksamhetsform.
För beslutförhet då det gäller omsorgen om personer med intellektuell
funktionsnedsättning krävs att minst 22 av de 33 medlemskommunerna är
närvarande samt att minst 131 av det sammanlagda röstetalet om 262 är
representerat.
För beslutförhet då det gäller verksamhet som befrämjar delaktighet och
sysselsättning krävs att minst 17 av de 25 medlemskommunerna är närvarande
samt att minst 84 av det sammanlagda röstetalet om 167 är representerat.

Förslag:

Fullmäktige konstaterar att mötet är sammankallat i föreskriven ordning och
beslutfört beträffande omsorgen om personer med intellektuell
funktionsnedsättning och verksamhet som befrämjar delaktighet och
sysselsättning.

Beslut:

Konstaterades att sammanträdet var sammankallat i föreskriven ordning.
Härefter konstaterades att medlemskommunerna var representerade enligt
följande:
1. Omsorgen om utvecklingsstörda: 28 medlemskommuner av totalt 33 med ett
sammanlagt röstetal om 241 av totalt 262.
2. Verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning: 21
medlemskommuner av totalt 25 med sammanlagt röstetal om 153 röster av
totalt 167.
Fullmäktigeledamot Roy Brunell (Karleby) anslöt till mötet kl. 11.10, under
behandlingen av §6.
Således var medlemskommunerna representerade §6-12 enligt följande:
1. Omsorgen om utvecklingsstörda: 29 medlemskommuner av totalt 33 med ett
sammanlagt röstetal om 248 av totalt 262.
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2. Verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning: 21
medlemskommuner av totalt 25 med sammanlagt röstetal om 153 röster av
totalt 167.
Medlemskommunerna Kaskö, Lappträsk, Larsmo, Lovisa var orepresenterade.
Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört
Antecknades att styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne,
samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, ekonomichef Martin Nordman, ekonomichef
Minna Näsman, personalchef Jeanette Gripenberg, verksamhetschef Otto
Domars och chefen för EUC Susanne Karlsson var närvarande samt
förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck som sekreterare för mötet.
Dessutom närvar styrelseledamöterna Irja Bergholm, Roger Eriksson, Kjell
Grönqvist, Camilla Sandell, Jukka Surakka, och Pekka Tiusanen.
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§4

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.
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§5
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Val av protokolljusterare
Fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta
uppdrag separat för varje gång, om inte fullmäktige beslutat annat i något ärende
(förvaltningsstadgan § 38).

Förslag:

Fullmäktige väljer två protokolljusterare och två ersättare.

Beslut:

Greger Forsblom föreslog att Finn Berg (Grankulla) väljs till protokolljusterare
med Helena Berger (Pedersöre) som ersättare.
Anita Spring föreslog att Marianne Isaksson-Heimberg (Raseborg) väljs till
protokolljusterare med Inger Östergård (Helsingfors) som ersättare.
Fullmäktige godkände förslagen till protokolljusterare och ersättare.
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KSKN/61/02.06.01.03/2020

§6

Bokslut med verksamhetsberättelse 2019

Beredning: ekonomichef Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi
Enligt kommunallagen § 113 ska styrelsen för räkenskapsperioden uppgöra ett
bokslut före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna
det till revisorerna för granskning. Bokslutet ska därefter behandlas av
fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör enligt samma paragraf
balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en
tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
Enligt § 114 ska en kommun eller samkommun som med sina
dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern upprätta och i sitt bokslut ta
in ett koncernbokslut. Ett bokslut i enlighet med kommunallagen har uppgjorts
och återfinns i bilaga.
Till grund för verksamhetsberättelsen ligger de regionala nämndernas
berättelser.
Behandling av räkenskapsperiodens resultat
Enligt kommunallagen § 115 ska styrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram
förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.
Räkenskapsperioden 01.01-31.12.2019 uppvisar ett överskott om 187 901,84
euro vilket är 722 511,84 euro bättre än budget.
Årets resultat samt ackumulerat över/underskott från tidigare
räkenskapsperioder framgår ur tabellen ”Över/underskott 31.12.2019” i
verksamhetsberättelsen. OBS! I bokslutet för 2019 har en nedskrivning inom
bestående aktiva gjorts i enlighet med Bokföringsnämndens kommunsektions
anvisning nr 105 därför att man vid genomgång av posterna inom bestående
aktiva i mars 2020 fann byggnader/konstruktioner som antingen rivits/tagits ur
bruk eller snart ska rivas och vars inkomstförväntningar är = 0 Denna korrigering
om sammanlagt 1 408 698,67 euro har i enlighet med utlåtandet gjorts på kontot
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder med respektive tillgångar
bland bestående aktiva som motkonton. Före korrigeringen var överskottet
inklusive år 2018 2 947 178,63 euro och efter korrigeringen 1 726 381,80 euro
inklusive år 2019.
Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 187 901,84 euro för
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 i sin helhet överförs till kontot fritt eget
kapital, räkenskapsperiodens överskott/ underskott.
Bilaga:

Bokslut med verksamhetsberättelse 2019

Förslag:

(ekonomichefen)
Styrelsen tar del av samkommunens och samkommunskoncernens bokslut
jämte verksamhetsberättelse.
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Styrelsen undertecknar bokslutet för år 2019 och beslutar överlåta det åt
revisorerna och revisionsnämnden.
Styrelsen ger berörda tjänsteinnehavare rätt att vid behov göra smärre
korrigeringar/kompletteringar i verksamhetsberättelsen.
Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 187 901,84 euro för
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 i sin helhet överförs till kontot fritt eget
kapital, räkenskapsperiodens överskott/ underskott.
Förslag:

(samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Revisorer, revisionsnämnden, fullmäktige, bokföringen

_____________________________
Revisionsnämnden 4.5.2020 §5
Enligt Kommunallagen 75 § avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där
man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan
godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i
revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning
av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de
åtgärder som anmärkningen ger anledning till
Förslag:

Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunfullmäktige för
kännedom och tar ställning till om:
a) bokslutet för år 2019 kan godkännas och om
b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och
uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens
förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2019.

Beslut:

Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunfullmäktige och
föreslår för samkommunfullmäktige:
a) bokslutet för år 2019 kan godkännas och om
b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och
uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens
förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2019.

_____________________________
Fullmäktige 11.6.2020 §6
Bilaga:

Bokslut med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2019
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Förslag:

Styrelsen
Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 187 901,84 euro för
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 i sin helhet överförs till kontot fritt eget
kapital, räkenskapsperiodens överskott/ underskott.

Förslag:

Revisionsnämnden
Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunfullmäktige och
föreslår för samkommunfullmäktige:
a) bokslutet för år 2019 kan godkännas och
b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och
uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens
förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2019.

Beslut:

Förslagen godkändes.

Delges:

Revisorer, revisionsnämnden, fullmäktige, bokföringen
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KSKN/151/00.03.00/2020

§7

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2019

Revisionsnämnden 4.5.2020 §7
Nämnden uppgör utvärderingsberättelsen för 2019 och undertecknar den.
Beslut:

Nämnden skickar utvärderingsberättelsen till fullmäktige för kännedom och
åtgärder.

_____________________________
Fullmäktige 11.6.2020 §7
Bilaga:

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2019

Beslut:

Fullmäktige antecknade utvärderingsberättelsen för kännedom.
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KSKN/98/01.00.02.00/2020

§8

Samkommunens personalbokslut 2019

Beredning: personalchef Jeanette Gripenberg
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi
Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2019 och är tagna ur
ekonomi – och personalförvaltningens rapporteringssystem. I bokslutet ingår
uppgifter om personalstyrkan, lönekostnader, personalens sjukfrånvaro,
pensioneringar samt övrig statistik.
Syftet med personalbokslutet är att ge en helhetsbild av personalsituationen
inom Kårkulla samkommun under året 2019.
Bilaga:

Personalbokslut 2019

Förslag:

(personalchefen)
Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner personalbokslutet för Kårkulla
samkommun 2019 i föreliggande form.

Förslag:

(samkommunsdirektören)
Styrelsen besluter i enlighet med förslaget

Beslut:

Förslaget godkändes

Delges:

Fullmäktige

_____________________________
Fullmäktige 11.6.2020 §8
Bilaga:

Personalbokslut 2019

Förslag:

Styrelsen
Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner personalbokslutet för Kårkulla
samkommun 2019 i föreliggande form.

Beslut:

Förslaget godkändes.
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KSKN/156/00.01.01.00/2020

§9

Ändringar i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun

Beredning och föredragning: sofia.ulfstedt(a)karkulla.fi
Kommunallagen gör det möjligt att utöver sedvanliga sammanträden på en
sammanträdesplats hålla sammanträden i en elektronisk miljö, (elektroniskt
sammanträde). Innan nya elektroniska beslutsformer införs ska det i
förvaltningsstadgan finnas nödvändiga bestämmelser om elektroniska
sammanträden.
Samkommunens förvaltningsstadga stipulerar om elektroniska sammanträden,
men så att de är bundna till specifika adresser. Att ändra stadgan så att de
elektroniska sammanträdena är möjliga men inte bundna till specifika adresser,
ger större flexibilitet för ledamöterna att delta i sammanträdet.
Enligt förvaltningsstadgan kan val inte förrättas vid elektroniska sammanträden.
Nuvarande lagstiftning tillåter val vid elektroniska sammanträden.
Samkommunens § 59 Deltagande i sammanträden genom elektronisk
förbindelse, lyder enligt följande:
Samkommunens kollegiala organs ledamöter och personer som har närvarorätt
och yttranderätt vid organens sammanträden kan delta i sammanträdena via
elektronisk förbindelse eller någon annan lämplig teknisk dataöverföring. Den
elektroniska förbindelsen ska i så fall ordnas så att de som deltar i
sammanträdet kan höra och se varandra. Sammanträde via elektronisk
förbindelse kan inte hållas av tekniska orsaker om man avser att förrätta val på
sammanträdet.
Sammanträdets ordförande ska se till att den som deltar i sammanträdet med
hjälp av elektronisk förbindelse kan följa sammanträdet och delta i behandlingen
av ärenden under hela sammanträdet. Om den elektroniska förbindelsen
avbryts, ska ordföranden omedelbart avbryta sammanträdet.
Deltagande i sammanträden via elektronisk förbindelse ska ske på
omsorgsbyråerna i Borgå, Helsingfors, Raseborg, Jakobstad, Vasa och Närpes
samt på centralförvaltningen i Pargas. Ingen annan person än de som är
ledamöter i organet eller har närvarorätt och yttranderätt vid organets
sammanträden får vara närvarande i respektive mötesrum.
För att få delta i sammanträde via elektronisk förbindelse, ska den ledamot eller
person med närvarorätt och yttranderätt som vill delta i sammanträdet via
elektronisk förbindelse meddela om detta till organets ordförande och
protokollförare minst två vardagar före sammanträdet.
För att ge samkommunens organ smidigare möjligheter till sammanträden
föreslås att
följande meningar stryks i förvaltningsstadgan:
-

Sammanträde via elektronisk förbindelse kan inte hållas av tekniska
orsaker om man avser att förrätta val på sammanträdet
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Deltagande i sammanträden via elektronisk förbindelse ska ske på
omsorgsbyråerna i Borgå, Helsingfors, Raseborg, Jakobstad, Vasa och
Närpes samt på centralförvaltningen i Pargas

Följande mening läggs till i förvaltningsstadgan
-

Allmänheten ska ges möjlighet att följa fullmäktiges elektroniska
sammanträden

Bilaga:

Förslag till ändring i §59 i förvaltningsstadgan.

Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige, att samkommunens förvaltningsstadga ändras i
enlighet med bifogade förslag. Den ändrade förvaltningsstadgan tillämpas från
15.8.2020.

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:
____________________________
Fullmäktige 11.6.2020 §9
Bilaga:

Förslag till ändring i §59 i förvaltningsstadgan.

Förslag:

(styrelsen)
Styrelsen föreslår för fullmäktige, att samkommunens förvaltningsstadga ändras i
enlighet med bifogade förslag. Den ändrade förvaltningsstadgan tillämpas från
15.8.2020.

Beslut:

Förslaget godkändes.
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KSKN/164/02.00/2020

§ 10

Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2021

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör sofia.ulfstedt@karkulla.fi
Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2021 och de kommande
investeringarna under året torde det vara motiverat att styrelsen med tanke på
samkommunens likviditet får rätt att uppta kortfristiga krediter till ett belopp om
sammanlagt högst 6 000 000 euro (ca 10 % av budgetens slutsumma).
Styrelsen beviljades rätt att under år 2020 uppta kortfristiga krediter på så sätt att
samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om 4 000 000 euro
utöver en kortfristig kreditlimit om 2 000 000 euro.
Eftersom finansiering med kommuncertifikat i dagsläget och normalt är betydligt
förmånligare än finansiering med långfristiga lån kan det ibland vara mera
ändamålsenligt att finansiera även investeringar med kort ekonomisk livslängd,
exempelvis transportmedel och första inredningar, med kommuncertifikat.
Samkommunen har för närvarande tecknat kommuncertifikat för 2,0 milj. euro.
Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2021
uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna
kommuncertifikat till ett belopp om högst 4 000 000 euro samt en kortfristig
kreditlimit om högst 2 000 000 euro.
Föreslås dessutom att ekonomichef Minna Näsman befullmäktigas att på
samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser från och med 15.6.2020

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Samkommunsfullmäktige

_______________________________
Fullmäktige 11.6.2020 §10
Förslag:

(Styrelsen)
Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2021
uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna
kommuncertifikat till ett belopp om högst 4 000 000 euro samt en kortfristig
kreditlimit om högst 2 000 000 euro.
Föreslås dessutom att ekonomichef Minna Näsman befullmäktigas att på
samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser från och med 15.6.2020

Beslut:

Förslaget godkändes.

Sammanträdesdatum
11.06.2020

Fullmäktige

§ 11

Ärenden för information och vidare beredning

Beslut:

Samkommunsdirektören informerade om uppdatering av grundavtalet.
Uppdaterat grundavtal sänds till samkommunens medlemskommuner inom juni
månad för medlemskommunernas beslut om godkännande.
Fullmäktige tog del av informationen.

Sid
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Fullmäktige

§ 12

Sammanträdesdatum
11.06.2020

Sid
16

Övriga eventuellt senare kungjorda eller brådskande
ärenden
Övriga ev. senare kungjorda eller brådskande ärenden upptas till behandling och
avgörande om samtliga närvarande fullmäktige därtill bifaller.

Beslut:

Konstaterades att brådskande ärenden för behandling och avgörande inte
förelåg.

Sammanträdesdatum
11.06.2020

Fullmäktige

§ 13

Delgivande av besvärsanvisning

Beslut:

Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Sid
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Sammanträdesdatum
11.06.2020

Fullmäktige

Sid
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BESVÄRSANVISNING
I detta beslut söks ändring genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas av


den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av
beslutet (part), och



kommunmedlemmar.

Besvärstid
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag
innan besvärsmyndigheten stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något
annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den
tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns
tillgängligt i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra
besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton,
midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att




beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
beslutet annars strider mot lag.

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna för besvärsmyndigheten innan
besvärstiden löper ut.
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvären anförs hos Åbo förvaltningsdomstol
Postadress:
Besöksadress:
E-postadress:
Faxnummer:
Telefonnummer:

PB 32, 20101 Åbo
Lasarettsgatan 2-4, Åbo
turku.hao@oikeus.fi
029 56 42414
*029 56 42400

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Sammanträdesdatum
11.06.2020

Fullmäktige

Sid
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Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig
form.
I besvären, som riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges:




det beslut i vilket ändring söks
till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
de grunder på vilka ändring yrkas

I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om
ändringssökandens talan förs av personens lagliga företrädare eller ombud eller om
någon annan person har avfattat besvärsskriften, ska också denna persons namn och
hemkommun uppges i besvären.
I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig nödvändig
kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt
meddelande ska också e-postadress uppges.
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett
elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om
dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla
dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvären ska fogas:




det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när
besvärstiden har börjat
de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte
redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en
rättegångsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter
(1455/2015).
Protokoll
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos samkommunens
registratur.
Post- och besöksadress:
E-postadress:
Tfn:

Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi eller förnamn.efternamn@karkulla.fi
*0247 431 222 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)

Öppettider för registraturen: må-fr 9-15

