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1 RISKHANTERING 

 
Enligt den ändring av kommunallagen (325/2012) som tillämpas från ingången av år 
2014 skall fullmäktige fatta beslut om grunderna för samkommunens och 
samkommunskoncernens interna kontroll och riskhantering. Enligt lagändringen ligger 
det operativa ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen hos 
samkommunsstyrelsen och samkommunsdirektören. Samkommunens fullmäktige 
godkände 15.10.2014 § 25 grunder för intern kontroll och riskhantering och där 
stipuleras bl.a. att styrelsen ska ge anvisningar om den interna kontrollen och 
riskhanteringen. 

Övervakningen av samkommunens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa 
och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem 
(Revisionsstadga för Kårkulla samkommun). 

Den externa kontrollen ordnas oberoende av den arbetande ledningen. Revisorn och 
revisionsnämnden har enligt kommunallagen hand om den externa kontrollen 
(Revisionsstadga för Kårkulla samkommun), men ger i samband med revisions- 
berättelsen även utlåtande om huruvida den interna kontrollen är ändamålsenligt ordnad 
inom samkommunen. 

Den interna kontrollen har i uppgift att kartlägga och bearbeta risker i verksamheten, 
säkerställa att verksamheten är effektiv och ekonomisk, att lagstiftning och 
organisationens egna stadgar och direktiv följs, samt att organisationens egendom 
förvaltas på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt. Det väsentliga är  att 
samkommunen i proportion till sin verksamhet har tillräckliga mekanismer för intern 
kontroll och riskhantering. Kontrollen genomförs bland annat via resultatmålsättningar, 
fördelning av arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar, och effektiva redovisnings- och 
rapporteringssystem. 

Direktivet för intern kontroll och riskhantering beskriver redan existerande förfaringssätt 
inom ekonomi-, personal- och allmänna förvaltningsfunktioner samtidigt som det ger 
tydliga riktlinjer för hur organisationen ska arbeta för att uppnå ställda mål och minimera 
risker i verksamheten. Direktivet är ett verktyg för att skapa enhetliga rutiner inom 
organisationen och är en del av ledningsfunktionerna i samkommunen. 

Vid uppgörandet av direktivet för intern kontroll och riskhantering har följande stadgor 
och direktiv beaktats: Fullmäktiges arbetsordning, revisionsstadgan, 
förvaltningsstadgan, koncerndirektivet, verkställighetsdirektiven, arkivbildningsplan samt 
handböckerna om ekonomi och personalärenden. 

 
Den interna kontrollen handlar om att hantera risker av olika slag. En grund- 
förutsättning för en tillräcklig intern kontroll är att man identifierar riskerna och beaktar 
dem vid uppbyggnaden av den interna kontrollen. Med begreppet risk avses 
eventualiteten att en sådan händelse inträffar som kan innebära att uppsatta mål inte 
nås, kan orsaka samkommunen skada eller kan skada personalen, men också att en 
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möjlighet kan gå förlorad. En risk kan bedömas på basen av inverkan av och 
sannolikheten för denna händelse. För att riskhanteringen ska vara framgångsrik krävs 
att man på alla nivåer i organisationen tar till sig riskhanteringstänkandet och att 
utvecklingsarbetet är fortgående, att det har ledningens fulla stöd och förs så nära 
de vardagliga arbetsuppgifterna som möjligt. 

Inom Kårkulla samkommun grupperas riskerna enligt följande: 

1) Ekonomiska – påverkar den ekonomiska situationen eller utvecklingen, 
till exempel det allmänna ekonomiska läget, upphandling, projekt- 
verksamheten och redovisningen. 

2) Strategiska – påverkar organisationen och verksamheten, till exempel 
finansiering från kommuner, kvalitet på produkter och tjänster och 
image. 

3) Operativa – påverkar utförandet av arbetsuppgifterna, till exempel 
pensioneringar, arbetsfördelning och arbetsmängd i förhållande till 
personal. 

4) Skaderisker – påverkar bland annat egendom eller personal och är 
plötsliga och leder alltid till förluster, till exempel bränder, halkolyckor, 
våld på arbetsplatsen. 

Metoder för att kartlägga risker är till exempel att följa upp den kontinuerliga 
verksamheten, ekonomin och verksamhetsomgivningen på basen av rapporter, 
förfrågningar och utomståendes sakkunskap. Ett exempel på detta är rapporteringen av 
arbetsolycksfall eller –tillbud till regionchefen och delgivning till arbetarskyddschefen. 
Då riskerna är identifierade kan de bedömas enligt deras eventuella konsekvenser eller 
kostnader samt rangordnas enligt omfattning. För de risker som  bedömts  som 
väsentliga skapas metoder som främjar riskhanteringen och nödvändiga åtgärder 
bestäms. Avsikten är att ha en systematisk verksamhet för riskhanteringen för att nå 
uppsatta mål med hänsyn till kostnaderna. 

Utgående från samkommunens verksamhetsplan för arbetarskyddet gör varje enhet en 
egen åtgärdsplan med tidtabell och prioritetsordning som bygger på en årlig bedömning 
av arbetsförhållandena och riskfaktorerna ur de i arbetarskyddslagstiftningen beskrivna 
hälsovådliga riskerna och belastning i arbetet. En egen modell för riskbedömning på 
enheterna har utarbetats för samkommunens arbetsmiljöer. I den modellen har man 
strävat till att utarbeta ett verktyg även för bedömning av verksamhets- och 
förvaltningsrisker utöver hälsorisker. Målet är att modellen allmänt ska trygga  säkerhet 
och hälsa i samkommunen. Riskbedömningsmodellen ska fungera som ett bra verktyg 
för tjänstemännen i linjeorganisationen vid planering av verksamhet och arbetsmiljö på 
enheterna och strävar till att beakta de specifika risker som kan finnas inom 
samkommunens verksamhet. Riskbedömningen görs årligen på försorg av 
arbetarskyddschefen. Bedömningen görs skriftligen och förvaras i original på respektive 
enhet enligt direktiv från arbetarskyddsmyndigheterna. Riskbedömningen delges 
arbetarskyddschefen som sammanställer och analyserar bedömningarna för hela 



    6(26) 
 

samkommunen. Arbetarskyddschefen ger förslag till ledningsgruppen om förändringar i 
riskhanteringen och mera effektiva kontrollfunktioner. Också övriga ansvarspersoner  
för den interna kontrollen skall rapportera om iakttagna brister och förbättringsförslag till 
ledningsgruppen. 

 
1.1 Den interna kontrollens delområden 

Den interna kontrollen består av intern övervakning, uppföljning och  intern 
revision. 

Den interna övervakningen är en kontinuerlig övervakning av arbetsskedena eller 
enskilda åtgärder i anslutning till verksamheten samt medelshanteringen. Genom den 
interna övervakningen säkerställs att uppgifterna sköts i rätt tid såsom planerats och 
godkänts och inom ramen för de resurser som anvisats ändamålet. Den interna 
övervakningen förutsätter exakt definiering av befogenheter och ansvar samt täckande 
redovisnings- och rapporteringssystem. 

Uppföljningen av den interna kontrollen berör förutom de utsedda personerna också  
de förtroendevalda. Uppföljningens viktigaste uppgift är att fastställa rapporterings- 
skyldighet, att kontrollera hur rapporteringen genomförs och att jämföra besluten med 
de resultat som beskrivs i rapporterna. 

Den interna revisionen är den synliga delen av den interna kontrollen. Den är en aktiv, 
systematisk och öppen verksamhet, och den som revisionen berör är medveten om att 
hans eller hennes prestationer är föremål för bedömning. 

 
1.2 Ansvar för ordnande av intern kontroll och riskhantering samt mål  

för verksamheten 

Samkommunens redovisningsskyldiga, det vill säga styrelsen, nämnderna och  de 
ledande tjänstemännen är operativt ansvariga för den interna kontrollen och 
riskhanteringen. De ledande tjänstemännen ansvarar särskilt för förmedlingen och 
uppföljningen av det egna områdets målsättningar och risker. Styrelsen och 
samkommunsdirektören bär ansvaret för organiseringen och genomförandet av den 
interna kontrollen och riskhanteringen i hela samkommunen. 

Varje tjänsteinnehavare och arbetstagare ska utföra sitt arbete omsorgsfullt med 
iakttagande  av  behöriga  bestämmelser  och  föreskrifter  samt  arbetsgivarens 
direktiv. 

 
Varje anställd ska sörja för sin egen såväl för de andras säkerhet på arbetsplatsen. 
Förmännen ska kontinuerligt följa med de funktioner som de ansvarar för och 
omedelbart vidta åtgärder när de upptäcker aktiviteter som strider mot lagstiftningen, 
instruktionerna, anvisningarna eller organens beslut eller som i övrigt är felaktiga, 
ineffektiva eller oekonomiska. 
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2 BESLUTANDERÄTT OCH BESLUTSFATTANDE 
 

Samkommunens beslutsfattande baserar sig på grunderna för god förvaltning enligt 
lag. Detta är en förutsättning för att samkommunens kunder ska kunna mötas  på  ett 
behörigt sätt. De ledande och ansvariga tjänstemännen ska vara förtrogna med 
kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighetslagen samt relevanta lagar inom social- 
och hälsovårdsområdet. För organisering av verksamheten godkänner fullmäktige en 
förvaltningsstadga som innehåller bestämmelser om samkommunens huvud- 
ansvarsområden och dess verksamhet och befogenheter. 

 
2.1 Ansvarsfördelning och delegering av beslutanderätt 

I enlighet med förvaltningsstadgan består samkommunens förvaltning av fullmäktige, 
styrelsen, valnämnd, revisionsnämnd, tre regionala nämnder samt samarbetskommitté. 
Bestämmelserna för ansvarsfördelningen framgår ur förvaltningsstadgan där det även 
redogörs för hur beslutsfattandet och ekonomihanteringen sker. I förvaltningsstadgan 
definieras även befogenheterna för samkommunens organ och chefer. 

På individnivå preciseras ansvarsfördelningen vid behov i uppgiftsbeskrivningar, vilka 
även anger den anställdas ställning i organisationen. (Förv.stadgan § 39) 

Enligt § 90 i kommunallagen (410/2015) kan fullmäktige i förvaltningsstadgan delegera 
beslutanderätt till samkommunens övriga organ samt till förtroendevalda och 
tjänsteinnehavare. Beslutanderätt får dock inte delegeras i ärenden som fullmäktige 
enligt ett uttryckligt stadgande i kommunallagen eller i någon annan lag ska besluta om. 

En allmän princip är att ett beslut på högre nivå går före ett beslut på lägre nivå och att 
ett senare beslut ersätter ett tidigare. 

 
2.2 Beslutsfattande 

Beslutsfattandet inom samkommunen styrs förutom av lagstiftningen av 
samkommunens egen förvaltningsstadga och direktiv. Beslutsprocessen består av 
anhängiggörande, beredning, beslutsfattande, verkställande och övervakning av 
verkställandet. Vid möten i samkommunens organ fattas beslut på föredragning av en 
tjänsteinnehavare. 

 
Föredragarens beredning och beslutsförslag ligger till grund för behandlingen. Ur 
ärendets beredning ska framgå vilka fakta som ligger till grund för beslutsfattandet,  
vilka lagar och bestämmelser som styr beslutsfattandet, vilka de uppskattade 
ekonomiska effekterna är samt vilka konsekvenser beslutet kan få för verksamhet och 
personal. Endast sådana handlingar som är nödvändiga för att beslut ska kunna fattas  
tas med som bilagor i beredningen. 

Samkommunens protokoll uppgörs av en protokollförare under ledning av ordföranden. 
Som protokollförare fungerar den som vederbörande organ väljer. I beslutsprotokollet 
ska föredragningsdelen och beslutsdelen vara tydligt åtskilda. Beslutsförslaget ska vara 
så entydigt och exakt som möjligt, motiveringen till beslutet ska framgå av 
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beredningstexten. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
protokollföraren. Protokoll ska justeras på det sätt som organet beslutar. Fullmäktiges, 
styrelsens och nämndernas protokoll jämte därtill fogad anvisning om rättelseyrkande 
eller besvärsanvisning ska hållas offentligt framlagda. Tid och plats för framläggningen 
sker på det sätt som organet beslutar. 

Anvisningarna för beslutsfattande gäller såväl samkommunens organ som enskilda 
tjänsteinnehavare. 

 
2.3 Diarieföring, registrering och arkivering 

Handlingar, dokument och ärenden som ansluter till beslutsfattandet och  handlingar 
som tjänsteinnehavare ska behandla och besvara registreras och diarieförs i 
samkommunens dokumenthanteringsprogram KommunOffice. Vid diarieföringen 
registreras när handlingen lämnas in eller ärendet uppstår, samt olika skeden i 
behandlingen av ärendet såsom behandling i olika organ, utlåtanden, sökande till 
tjänster och befattningar, anbud, beslut, delgivning av beslut, etc. Behandlingsskedena 
registreras under ett och samma diarienummer så att handlingarna i ärendet bildar en 
akt, vilken arkiveras när ärendet är slutbehandlat. Ett ärende gällande upphandling 
uppstår och registreras då anbudsbegäran skickas ut. Övriga dokument som inte enligt 
arkivverkets föreskrifter ska förvaras varaktigt och inte ansluter till beslutsfattandet 
registreras enbart i KommunOffices postlista eller i egna diarier på omsorgsbyråerna. 
Ärendena registreras i Nyland av kanslisten på omsorgsbyråerna i Helsingfors, Borgå 
och Raseborg, i Åboland av kanslisten på vårdhemmet och i Österbotten av kanslisten 
på omsorgsbyrån i Vasa eller Jakobstad. Centralförvaltningsärenden och ärenden som 
behandlas av styrelse och fullmäktige registreras av förvaltningssekreteraren. 

Elektroniska dokument (e-post) registreras på samma sätt som dokument i pappers- 
version. Avsändaren har ansvar för att det elektroniska meddelandet når sam- 
kommunen och för att han eller hon i kommunikationen använder den elektroniska 
adress som samkommunen har uppgett. Mottagandet av ett elektroniskt dokument bör 
bekräftas automatiskt. Det meddelande om att brevet öppnats som e-postprogrammet 

 
skapar är inte godtagbart som bekräftelse utan en egentlig mottagningsbekräftelse ska 
skickas till avsändaren. 

 
2.4 Handlingars offentlighet och information 

Myndighetshandlingar är i huvudsak offentliga i enlighet med lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighets- 
handling samt av uppgifter i offentliga delar av en sekretessbelagd handling. Begreppet 
myndighetshandling, tidpunkten för när en handling blir offentlig samt vilka handlingar 
som är direkt sekretessbelagda definieras närmare i lagen. 

Vid beredningen av ett ärende ska beredaren särskilt se till att inga andra än de som 
har rätt därtill kan läsa sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som ännu inte är 
offentliga. Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av en myndighetshandling som 
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kan eller har kunnat påverka behandlingen, även om handlingen inte är offentlig. 
Utlämnande av uppgifter ur en handling som ännu inte är offentlig är beroende av 
myndighetens prövning. 

 
2.5 Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut 

Lagligheten i samkommunens beslutsfattande följs upp genom den möjlighet till 
behandling av ett ärende i ett högre organ som stadgas om  i  kommunallagen 
(410/2015) § 92. Bestämmelser gällande övertagande av beslut finns i samkommunens 
förvaltningsstadga § 27-28. Samkommunens beslutande organ ska inom fyra dagar 
efter det att ett protokoll justerats meddela styrelsen och den behöriga nämnden de 
beslut som kan tas upp till behandling i styrelsen eller nämnden, med undantag av de 
ärendegrupper om vilka förtroendeorganet beslutat att det inte utnyttjar sin rätt att ta 
ärenden till behandling. Meddelandet sker på det sätt som styrelsen eller nämnden 
beslutat. Om protokollet inte justeras räknas tidsfristen från det att protokollet 
undertecknats. 

 
 
3 PERSONALFÖRVALTNING 

 
Om beslutanderätt i samkommunens personalärenden stadgas i samkommunens 
förvaltningsstadga § 44-55. Personalstrategin, budgeten och ekonomiplanen skapar 
grund för hanteringen av personalfrågor i samkommunen. En personalrapport uppgörs 
årligen som en del av kommunens bokslut med syfte att ge information som stöder 
personalutveckling och beslutsfattande. Det ger information om personalresurserna – 
hur de används och hur de förändras samt även om hur väl personalstrategin  
genomförs. En förutsättning för rättvis behandling av personal är att man följer gällande 
lagstiftning, tjänste- och kollektivavtal, förvaltningsstadga och andra bestämmelser som 
rör personalfrågor. 

 
3.1 Personalförsörjning 

Samkommunens anställda står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till sam- 
kommunen. Samkommunens fullmäktige beslutar om indragning av tjänsten som 
samkommunsdirektör. Om inrättande och indragning av övriga tjänster samt om 
ombildning av tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande beslutar styrelsen. 
(Förvaltningsstadgan § 45) Uppgifter i vilka utövas offentlig makt sköts i 
tjänsteförhållande. Med utövande av offentlig makt avses föredragning, beredning och 
utövande av delegerad beslutanderätt; rätt att besluta om annans fördel, rätt eller 
skyldighet; rätt att ensidigt utfärda ett förordnande som är förpliktande för en annan. 

För uppgifter som anses vara bestående anställs personal i anställningsförhållande 
som gäller tills vidare. En anställning för viss tid ska alltid motiveras och anges i 
arbetsavtalet eller beslutet om handhavande av tjänsten. Tidsbundna anställningar kan 
ingås för högst ett år i taget i det fall att ingen behörig sökande finns. Därefter bör 
befattningen lediganslås igen. 
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Arbetsavtalet uppgörs skriftligen enligt en enhetlig, för samkommunen fastställd modell 
och bifogas till anställningsbeslutet. Vid anställningar som är kortare än tre månader 
behöver inget anställningsbeslut göras (Blåa handboken). Vid anställning används i 
första hand de tjänste- och yrkesbeteckningar som har godkänts för samkommunen. 

Personalstrukturen och –volymen dimensioneras enligt de mål som sätts upp för 
servicen. Arbetsuppgifterna förändras när behovet förändras, dels från arbetsgivarhåll 
på grund av omorganiseringar och arbetsarrangemang, dels från arbetstagarhåll 
genom avancemang till nya eller lediga arbetsuppgifter. 

Anställning av ny personal är en betydande investering, varför rekryteringen inom hela 
samkommunen bör göras enhetligt, omsorgsfullt och med god kvalitet. Rekryteringen 
bör alltid föregås av en utredning om vilka andra alternativ som föreligger för en 
ändamålsenlig skötsel av uppgifterna. Samtidigt utreds arbetsuppgifternas omfattning 
och behörighetsvillkoren granskas. Samkommunen har en särskild förteckning över 
gällande behörighetsvillkor. Behörighetsvillkoren fastställs enligt gällande lagstiftning 
och i enlighet med den av styrelsen fastställda förteckningen över behörighet som 
krävs av de anställda. 

Då det gäller tillsvidareanställningar ska tjänster och befattningar lediganslås genom 
kungörelse på samkommunens anslagstavla för officiella kungörelser, meddelas till 
arbetskraftsbyrån, kungörelse på samkommunens hemsida, samt vid behov genom 
annonsering i samkommunens egen informationstidning och i lokala tidningar. 

I enlighet med förvaltningsstadgan besluter följande myndigheter om val och  
tillsättande av tjänster tillsvidare: 

Fullmäktige: Samkommunsdirektör 

 
Styrelsen: Ekonomidirektör, överläkare/läkare, chef för expert- och utvecklingscentret, 
personalchef, regionchef, fastighetschef 
Regional nämnd: Tjänsteinnehavare inom regionen 

Om anställande av personal i arbetsavtalsförhållande och av tjänsteinnehavare för viss 
tid beslutar respektive ansvariga tjänsteman inom sitt ansvarsområde. 

I uppgiftsbeskrivningen för varje tjänst eller som bilaga till arbetsavtalet anges vem som 
är tjänsteinnehavarens eller arbetstagares ersättare vid tillfällig frånvaro eller vid jäv. 

 
3.2 Sekretess 

För att skydda klienternas personliga integritet ingås avtal om sekretess och 
tystnadsplikt med alla som är, eller har varit, verksamma inom samkommunen. Detta 
omfattar såväl personal inom det egentliga vårdarbetet, administrativt, ekonomiskt eller 
tekniskt arbete, studerande och praktikanter. Sekretess och tystnadsplikt gäller även för 
samkommunens förtroendevalda. 

 
3.3 Ledarskap och personalutveckling 
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Genom ett gott ledarskap skapas en arbetsmiljö och ett arbetsklimat som sporrar till 
goda prestationer och service. Ett bra ledarskap är rättvist, interaktivt och sporrande, 
belönar framgång och är öppet för nya tankegångar. 

Förmännen, medarbetarna och förtroendevalda har alla ansvar för välbefinnandet på 
arbetsplatsen. Utvecklingssamtal hålls minst en gång om året och målsättningarna 
uppföljs. Anvisningar och målsättning för utvecklingssamtal har uppgjorts och finns i 
samkommunens kvalitetshandbok. Till en god ledarkultur hör också regelbundna 
arbetsplatsmöten. De anställda informeras om förändringar som gäller deras egna 
arbetsuppgifter och utförandet av dem samt frågor som rör arbetsplatsen och 
arbetsförhållandena. Ledarskapet, personalens kompetens och yrkeskunskap samt 
välbefinnandet på arbetsplatsen utvärderas bland annat genom personalenkäter och 
kompetensutredningar. 

Samkommunens samarbetskommitté fungerar som i lagen om samarbete mellan 
kommunala arbetsgivare och arbetstagare avsett samarbetsorgan och behandlar de 
ärenden som anges i lagen. Styrelsen utser representanter till lokala förhandlingar, 
besluter om ingående av lokala avtal samt verkställer  tjänste-  och 
arbetskollektivavtalen. 

 
3.4 Lön, reseersättningar och belöningar 

Principerna för löneutbetalning anges i tjänste- och kollektivavtalet och 
samkommunens lönesättningsdirektiv. Kompetensfördelningen i lönefrågor är angiven i 
förvaltnings- stadgan så att anställande myndighet besluter om den anställdas lön. 
Styrelsen besluter om grunderna för individuella lönetillägg. Personalchefen ansvarar 
för uppgörande av 

 
personalpolitiska direktiv och ger rådgivning i tolkningen av kollektivavtal och övriga 
frågor som ansluter sig till tjänste- och arbetsförhållanden. Arbetsgivaren använder vid 
behov Kommunala arbetsmarknadsverket för tolkning av avtalen. 

Löneförvaltningen sköts centraliserat på personalkontoret som lyder under central- 
förvaltningen. Cheferna ansvarar för lönesättningen och att lönerna följer gällande 
direktiv och är riktiga. 

Personalchefen utfärdar direktiv om förfarandet för meddelande av uppgifter till 
lönekontoret, löneutbetalningsdagar, fördelningen av ansvar, hur innehållningar på lön 
görs och hur förskott på lön erläggs samt vem som ansvarar för kommunens 
redovisningar av förskottsinnehållning, pensionsavgifter och andra avgifter samt 
ersättningsansökningar till Folkpensionsanstalten, försäkringsbolag och motsvarande. 

I personal- och löneadministrationsprogrammet Abilita Personaladministration noteras 
alla beslut, förordnanden, tjänste-/arbetsledigheter, förflyttningar med mera som rör 
personalen. Respektive enhetschef ser till att löneuppgifterna är korrekta och skickas i 
god tid till lönekontoret. Löneräknarna gör en andra kontroll av löneuppgifterna innan 
utbetalning sker. Samkommunens samtliga enheter är på förhand uppdelade  mellan 
olika löneräknare. Uppdelningen är så gjord att en enskild löneräknare inte kan räkna  
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sin egen lön. Samtliga lönelistor godkänns av ekonomidirektören som därigenom också 
har ett kontrollansvar. Själva utbetalningen av lönerna görs av huvudkassören. 

För tjänsteresor krävs reseförordnande, vilket ges av en tjänsteman i chefsställning.. 
Förordnandet ges alltid före resan görs. Ersättning utbetalas på basen av reseräkning 
och i enlighet med de preciserade direktiv personalchefen utfärdar. På reseräkningen 
ska framkomma vem som gett förordnandet. För utbildning krävs alltid skilt 
förordnande. (Handbok, personalfrågor) I förordnandet framgår alla de kostnader som 
beräknas uppstå i samband med resan. En tjänsteresa ska utföras på så kort tid och till  
så låga totalkostnader som möjligt med hänsyn till ett ändamålsenligt genomförande av 
resan och de uppgifter som ska fullgöras. Ersättningarna för tjänsteresor bestäms enligt 
det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, och i enlighet med de 
preciserade direktiv styrelsen utfärdar. 

För en tjänsteresa/tjänsteförrättningsresa betalas inte ersättning till större belopp än 
vad som skulle ha betalats om resan hade företagits på det sätt som är förmånligast för 
samkommunen. Förmånligaste resesättet fastslås på förhand eller avgörs i efterhand 
av de som godkänner reseräkningen. Samkommunens bilar används av den person 
som för dagen har längsta tjänsteresan/tjänsteförrättningsresan med beaktande av 
antalet medföljande passagerare. 

 
3.5 Arbetsplatshälsovård 

Samkommunen uppgör årligen en plan för arbetsplatshälsovården. Planen omfattar 
den lagstadgade  företagshälsovården, som innefattar arbetsplatsundersökningar och 
besök, 

 
9 

 
hälsoundersökningar av nyanställda och återkommande undersökningar av tidigare 
anställda samt sjukvård på allmän läkarnivå. Företagshälsovården köps i första hand 
av hälsovårdscentralen på den ort där verksamhetsenheten är belägen, men också av 
privata aktörer. (Arbetarskyddsprogrammet för Kårkulla samkommun) 

 
3.6 Arbetarskyddet 

Kårkulla samkommun har en samarbetskommitté som fungerar som den lagstadgade 
arbetarskyddskommissionen. Arbetarskyddsfullmäktige och vicefullmäktige väljs i 
enlighet med vad som stadgas i förordningen om tillsynen över arbetarskyddet. En 
tjänsteman inom centralförvaltningen förordnas till arbetarskyddschef. Samkommunen 
har ett arbetarskyddsprogram fastställt av styrelsen. Dessutom uppgörs årligen en 
verksamhetsplan för arbetarskyddsverksamheten. Ansvaret för samkommunens 
arbetarskydd ligger hos arbetsgivaren, i praktiken hos ledarna i linjeorganisationen. 
Chefer och ledare på olika nivåer har till uppgift att följa med hur arbetsmiljöerna 
utvecklas, ansvara för att arbetarskyddet förverkligas och att förebyggande åtgärder 
vidtas. Arbetarskyddsorganisationen skall utöver det som stadgas i lag och avtal ge 
råd, betjäna och övervaka. 
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4 PLANERING OCH UPPFÖLJNING AV EKONOMIN 
 

Den budget och ekonomiplan som fullmäktige årligen godkänner utgör grunden för 
planerings- och uppföljningssystemen. De målsättningar som framgår i budgeten och 
ekonomiplanen följs upp på enheterna genom de rapporter från Abilita rapportering 
som alltid finns tillgängliga för ansvarspersonerna. Ekonomidirektören har ett särskilt 
ansvar för den interna kontrollen gällande ekonomiplan och budget. Tillsammans med 
övrig personal inom ekonomiförvaltningen ansvarar ekonomidirektören för uppgörande 
av anvisningar och anordnande av utbildningarna för de budgetansvariga. 

 
4.1 Beredning av budgeten och ekonomiplanen 

Enligt § 110 i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige före utgången av året 
godkänna en budget för samkommunen för följande kalenderår och en ekonomiplan för 
tre eller flera år. Samkommunens grundavtal 15 § fastslår dessutom att samkommunen 
inom maj månad ska tillställa medlemskommunerna en preliminär budget och 
ekonomiplan för följande kalenderår och att fullmäktige godkänner ekonomiplanen för 
varje begynnande planeringsperiod senast 15 oktober föregående år. Styrelsen ska 
senast den 5 oktober tillställa fullmäktige budgetförslaget för följande år. Grundavtalet 
stadgar även i övrigt (15§) att medlemskommunerna vid beredningen av  
ekonomiplanen ska ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av samkommunens 
verksamhet. Vid beredningen av budgeten och ekonomiplanen följs gällande 
styrdokument och ekonomiplan samt de mera detaljerade direktiven för uppgörande av 
budget och ekonomiplan, vilka justeras årligen. Huvudansvarsområdena måste 
ovillkorligen hålla sig till de tidtabeller som nämns i anvisningarna. Budgetberedningen 
ska framskrida enligt gemensamt överenskomna tillvägagångssätt så att 
samkommunstyrelsen senast inom september kan överlämna sitt budgetförslag för 
följande år till fullmäktige för beslut. 

 
4.2 Dispositionsplaner 

När fullmäktige godkänt budgeten för följande år ska styrelsen till nämnderna ge 
dispositionsplaner för uppföljning av utfallet. När budgeten har godkänts preciserar 
budgetansvariga i dispositionsplanerna vid behov fördelningen av anslag på lägre 
ansvarsnivåer. I enlighet med 56 § i förvaltningsstadgan godkänner styrelsen och 
nämnder dispositionsplaner som grundar sig på budgeten. Rätten att godkänna 
dispositionsplaner kan överföras på underlydande tjänsteinnehavare. 

 
4.3 Uppföljning och rapportering 

En effektiv och aktuell intern redovisning är en förutsättning för att ledningen snabbt  
ska kunna reagera på förändringar. De budgetansvariga tjänsteinnehavarna ska svara  
för att den interna redovisningen inom uppgiftsområdet ifråga ordnas i den omfattning 
som verksamheten förutsätter. Bokföringsrapporter och beläggningsrapporter finns 
tillgängliga för alla chefer inom organisationen direkt efter att månadens bokföring 
avslutats. Bokföringsrapporterna fås via Abilita rapportering och 
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beläggningsrapporterna publiceras på den interna webben. 

Nämnderna rapporterar på föredragning av sina ansvariga tjänstemän till styrelsen och 
styrelsen vidare till fullmäktige om utfallet i fråga om de mål för verksamheten och 
ekonomin som definierats i budgeten. 

Om det är uppenbart att ett mål för verksamheten eller ekonomin som satts upp i 
budgeten inte nås, ska man i samband med uppföljningen uppge orsaken till avvikelsen 
och samtidigt redogöra för vilka åtgärder man har vidtagit eller kommer att vidta för att 
nå målet. 

 
4.4 Budgetändringar 

Enligt 57 § i förvaltningsstadgan ska ändringar i budgeten föreläggas fullmäktige under 
budgetåret. Efter budgetåret kan ändringar i budgeten behandlas endast i 
undantagsfall. Efter det att bokslutet har undertecknats kan förslag till ändring i 
budgeten inte föreläggas fullmäktige. 

Vid förslag till ändringar i anslagen bör också utredas vilken verkan ändringarna får på 
verksamhetsmålen och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste man innan änd- 
ringar görs i verksamhetsmålen eller i de beräknade inkomsterna utreda ändringarnas 
inverkan på anslagen. 

 
5 FINANSIERINGSFÖRVALTNINGEN, BOKFÖRING OCH 

BETALNINGSRÖRELSE 
 

Vid bokföring och uppgörande av bokslut ska man iaktta bestämmelserna i kommunal- 
lagen och i tillämpliga delar bestämmelserna i bokföringslagen (KomL § 112) och 
bokföringsförordningen. Bokföringsnämndens kommunsektion ger bindande 
anvisningar om hur bestämmelserna i bokföringslagen ska tillämpas (KomL §112). I 
övrigt följs god bokföringssed, mervärdesskattelagen och i tillämpliga delar 
Kommunförbundets rekommendationer. Bokslutet ska ge en riktig och tillräcklig bild av 
den bokföringsskyldiges verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och det 
ekonomiska ansvaret. En förutsättning för detta är att bokföringsnoteringarna är 
korrekta och att bokslutsuppgifterna i verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, 
balansräkningen och noterna är tillräckliga. När bokslutet upprättas ska kostnaderna 
upptas till ett tillräckligt stort belopp och aktiveringarna övervägas tillräckligt noggrant. 
Enligt samma försiktighetsprincip ska man även vid intäktsföring iaktta tillräcklig 
återhållsamhet. I bokslutet beaktas endast sådana vinster som har realiserats under 
räkenskapsperioden. Vid bokföring följer man prestationsprincipen. 

 
5.1 Öppnande av bankkonto och grundande av enheters handkassor 

Ekonomidirektören beslutar om öppning/stängning av bankkonton i samkommunens 
namn i penninginrättningar och finansinstitut och om grundande/indragande av 
handkassor. 

Hanteringen av kontanter är förknippad med risker. En förteckning finns över 
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handkassornas fastställda storlek, och ekonomidirektören ger fullmakt åt 
enhetscheferna att ha hand om enhetens kontantkassa och bankkonto. 

All betalningsrörelse som sker i samkommunens namn ska upptas i samkommunens 
bokföring. När inkomst-, utgifts- och finansieringstransaktioner som hör till sam- 
kommunen uppkommer ska de skötas via ett bankkonto som innehas av Kårkulla 
samkommun, med undantag för transaktioner som sker via enheternas handkassor. 
Via handkasseredovisningar redovisas användningen av enheternas kontanta medel. 
Dessa godkänns av enhetschefen. Minst en gång per år granskas handkassorna av 
kassa- granskare utsedda av de regionala nämnderna. 

 
5.2 Hantering av inköpsfakturor 

Samkommunen förbinder sig till utgifterna redan i beställningsskedet, varvid man bör 
kontrollera att det finns anslag för erläggande av utgiften. Inköpsfakturorna försedda 
med beställarkod adresseras direkt till huvudkassören, antingen i pappersform för 
inskanning eller i elektronisk form. Huvudkassören hanterar inköpsfakturorna i Abilita 
Ekonomiförvaltning och skickar ut dem till Abilita webbcirkulation där de först når den 

 
aktuella beställarkodens granskare. Efter att granskningen skett skickas fakturan 
automatiskt vidare till godkännaren. 

Vid granskningen ska man försäkra sig om att: 

1) Fakturan är utställd på Kårkulla samkommun 

2) Fakturan överensstämmer med beställningen, avtalet eller beslutet 

3) Fakturan eller bilagan till den är daterad och tidpunkten för leveransen 
av varan, tjänsten eller arbetsprestationen har antecknats på fakturan 

4) Varan, tjänsten eller arbetsprestationen har specificerats på fakturan 
eller en bilaga till den, likaså mängden, priset per enhet, och eventuella 
rabatter 

5) Räkneoperationerna har befunnits riktiga och fakturabeloppet är korrekt 

6) Kontosättningen och momsprocenterna är korrekta och fullständiga för 
alla transaktionsrader som berör inköpsfakturan 

Granskare och godkännare får ej vara samma person. En godkännare ska aldrig 
godkänna något som hon/han inte vet vad det är. Efter godkännandet kontrolleras 
fakturan en sista gång av huvudkassören innan bokföring och utbetalning. De regionala 
nämnderna och styrelsen utser de personer som har rätt att godkänna till dem hörande 
räkningar. Regioncheferna utser räkningsgodkännare för serviceenheterna och 
fastighetschefen utser godkännare för fastighetsserviceavdelningen. Generella 
godkännare och förvaltningens räkningsgodkännare framgår ur 
verkställighetsdirektiven som årligen fastställs av styrelsen. Vid jäv godkänns 
räkningarna alltid av den jäviges chef. 
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5.3 Hantering av försäljningsfakturor och uppbärande av inkomster 

Samkommunens fordringar ska faktureras och indrivas utan dröjsmål, effektivt och 
ekonomiskt med iakttagande av lagstiftningen, förvaltningsstadgan och övriga 
anvisningar i anslutning därtill samt fattade beslut. Hänsyn ska tas till avtal, 
kundservicekrav och god indrivningssed. Inkomsterna ska godkännas genom 
anteckning om godkännande enligt samma princip som utgifterna. 

Om vägande skäl föreligger kan samkommunen komma överens med en gäldenär om 
en betalningstidtabell för en fordran eller om att helt eller delvis avstå från sina 
fordringar. Alla kunder bör ges minst 14 dagar betalningstid för alla typer av fakturor 
utsända av Kårkulla samkommun. 

Månatligen rapporterar alla boende- och dagverksamhetsenheter, omsorgsbyråer, 
familjevårdare, stödpersoner och ansvariga för institutionsvården de kommun- och 
brukaravgifter som ska faktureras. Ett elektroniskt inrapporteringssystem är under 
utveckling och tills enheterna har tagit det nya systemet i bruk sker inrapporteringen på 

 
papper. Enhetschefen godkänner institutionsvårdens rapporter, samt boende- och 
dagverksamhetsrapporterna, medan regioncheferna godkänner omsorgsbyråernas, 
familjevårdarnas och stödpersonernas rapporter. Kommun- och brukardebiteringen 
baseras på de budgeterade avgifterna och de avgifter och instruktioner som framgår i 
produktkatalogen Serviceutbud och priser, och Handbok över kommun- och 
brukaravgifter. De avgifter som framgår i budgeten godkänns av fullmäktige och 
produktkatalogen och handboken godkänns av styrelsen. Dessutom beaktas brukarnas 
specialomsorgsprogram, vilka godkänns av respektive hemkommun. Om special- 
omsorgsprogram saknas bör betalningsförbindelse stå som grund för debitering. 

De tjänster och produkter som enheterna säljer till utomstående redovisas till 
centralförvaltningen via handkasseredovisningen om kontant betalning erhållits, och på 
faktureringsunderlag om fakturor ska skickas. Både handkasseredovisningen och 
faktureringsunderlagen godkänns av enhetschefen. 

 
5.4 Indrivning av fordringar och kostnadsföring (avskrivning av fordran) 

En fordran ska kostnadsföras när det är sannolikt att fordran har blivit värdelös. Ett 
exempel på en sådan situation är när en gäldenär med fog kan anses vara 
betalningsoförmögen, vanligtvis genom utlåtande från utsökningsverket  om 
medellöshet. När det gäller samkommunens brukare inom omsorgen skickas inte 
utestående fordringar till utmätning, utan kuratorerna utreder orsaken till att fakturorna 
blivit obetalda och vidtar behövliga åtgärder. Utestående fordringar som är äldre än två 
år kostnadsförs. Styrelsen beslutar om kostnadsföring. Att en fordran kostnadsförs 
innebär inte att man avstår från indrivning. Indrivningen fortsätter tills man kan vara 
säker på att det inte går att driva in fordran. 

 
 

6 FÖRVALTNING AV TILLGÅNGAR 
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6.1 Kårkulla samkommunskoncern 

Till Kårkulla samkommunskoncern hör förutom Kårkulla samkommun såsom 
moderbolag Kårkulla samkommuns helägda dotterbolag, Kårkulla Fastighets Ab. I 
koncerndirektivet framgår grunden för beslutanderätten i dotterbolaget. 
Beslutanderätten ger samkommunen möjlighet att styra dotterbolagets verksamhet så 
att hela koncernens mål och intressen beaktas. Där anges hur man samarbetar på 
koncernnivå, till exempel när det gäller finansiering, placeringsverksamhet, 
riskhantering och personalfrågor, och vilka serviceformer som organiseras centralt för 
hela koncernen. 

 
6.2 Tillgångar inom bestående aktiva 

Anskaffningar  som  överskrider  anskaffningsgränsen  (Verkställighetsdirektiven  2016: 
10.000 euro) och som kan anses vara en investering bokförs som utgifter som ska 
periodiseras, de som underskrider gränsen bokförs som årskostnad. 

Största delen av de nyttigheter som upptas som årskostnad utgörs av lös egendom av 
olika slag. Över lös egendom med betydande värde (överstigande 1 000 euro, moms 0) 
samt stöldbenägna inventarier (överstigande 200 euro, moms 0) ska en 
inventarieförteckning föras eller också ska man på något annat tillförlitligt sätt följa med 
att egendomen förblir i samkommunens ägo (Handbok ekonomifrågor). 

 
6.3 Brukarnas medel 

Kårkulla samkommun ska som organisation inte ansvara för brukarnas egna medel 
utan utgår ifrån att för de personer som inte självständigt kan sköta sin egen ekonomi 
och penningtransaktioner utses en intressebevakare. I de fall personerna behöver hjälp 
och vägledning i praktiken med skötseln av ekonomin bör hon eller han emellertid få 
den hjälp som behövs. Personernas självbestämmanderätt ska iakttas när medlen 
används. 

Enhetscheferna ansvarar för att skötseln, katalogiseringen och uppföljningen av de 
externa medlen organiseras på ett tillförlitligt sätt. En förteckning över brukarens ägo- 
delar uppgörs vid inflyttning till enheten. Det rekommenderas att kontanta medel för 
brukarnas eget bruk inte överskrider 50 euro om det inte tillfälligt finns skäl till att en 
större summa uttas. Förvaringen av brukarmedlen och dispositionen av brukarens 
bankkonto sker enligt överenskommelse med intressebevakaren. Personlig fullmakt att 
sköta brukarens ärenden kan av intressebevakaren ges till ordinarie anställda på 
respektive enhet. En enkel bokföring över medlen förs, med bankens kontoutdrag som 
grund. Verifikat överlämnas enligt överenskommelse till intressebevakaren. Granskning 
av brukarnas medel görs av de regionala kassagranskarna i samband med 
granskningen av enheternas handkassor. Ekonomidirektören har även granskningsrätt. 
(Handbok ekonomifrågor) 

 
6.4 Understöd och bidrag 
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Samkommunens enheter kan ansöka om bidrag ur samkommunens egna fonder. Efter 
att en enhet beviljats fondmedel sker ingen utbetalning, utan enheten använder medlen 
till ändamålet och antecknar på fakturan ur vilken fond pengarna ska tas samt bifogar 
en kopia på beslutet. Enheten själv följer upp hur stor summa av bidraget som finns till 
förfogande. 

De bidrag som samkommunens enheter beviljas från utomstående inbetalas till 
samkommunens huvudbankkonto och bokförs som inkomst på enhetens 
kostnadsställe. Enheten   ansvarar   själv   för   redovisningen   av   bidragen   till   
bidragsgivaren.  Enligt 

 
verkställighetsdirektiven ska beviljade medel och användningen av dem redovisas till 
respektive nämnd, och till styrelsen om bidraget överstiger 20 000 euro. 

 
 

7 GENOMFÖRANDE AV INVESTERINGSPROJEKT 
 

Fullmäktige godkänner investeringsbudgeten per projektgrupp, styrelsen ansvarar för 
de enskilda projekten inom dessa projektgrupper. Gränsvärde för små anskaffningar  
och små projekt, dvs. gräns för att ett objekt ska tas upp som en anläggningstillgång 
som periodiseras är 10.000 euro (Verkställighetsdirektiven 2016). 

 
7.1 Planering och genomförande av investeringsprojekt 

Dessa direktiv ska i tillämpliga delar även beaktas vid genomförande av andra 
investeringsprojekt utöver husbyggnadsprojekt. 

I förvaltningsstadgans § 58 sägs att styrelsen besluter om köp, försäljning av fast 
egendom enligt grunder som fullmäktige godkänt. Styrelsen kan delegera sin 
beslutanderätt gällande köp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva till 
andra organ och tjänsteinnehavare. Om anskaffningar inom investeringsbudgeten 
stadgas i verkställighetsdirektiven. Därutöver har samkommunen ett godkänt schema 
över investeringsprocessen som återfinns som bilaga till dessa direktiv. 

Enligt § 38 Förvaltningsstadgan beslutar ekonomidirektören om fördelning av anslagen 
i investeringsbudgetens projektgrupp 2 (Lös egendom) mellan IKT-utrustning, första 
inredningar och bilanskaffningar på förslag av ledningsgruppen. 

 
7.2 Försäkringar 

Kårkulla samkommun har försäkringar för anställda, klienter och egendom. 
Ekonomidirektören ansvarar för samkommunens försäkringar. 

Närmare information om samkommunens försäkringar finns i Handbok, ekonomifrågor. 
 

7.3 Värdepapper och säkerheter 

Samkommunens värdepapper förvaras centralt vid ekonomiavdelningen eller på 
värdeandelskonto. Säkerheterna förvaras på samma plats som det dokument till vilket 
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säkerheten ansluter sig. Dessa ska förvaras på ett för ändamålet säkert vis. 

En aktuell förteckning över de av samkommunen ägda aktierna och andelarna samt en 
förteckning över säkerheter i kommunens besittning ska finnas vid centralförvaltningen. 

Vid byggnadsprojekt följs Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE:s direktiv på 
fastighetschefens ansvar. 

 
8 DIREKTIV FÖR UPPHANDLING 

 
Upphandling ska ske ekonomiskt och ändamålsenligt med utnyttjande av möjligheten  
till konkurrensutsättning enligt lagstiftningen om offentlig upphandling. Samkommunen 
följer lagen om offentlig upphandling (348/2007) och allmänna anskaffningsdirektiv 
godkända av samkommunstyrelsen. 

Vi uppgörande av avtal förutsätts att budgetmedel finns anvisade för ändamålet och 
följande gränsvärden tillämpas: 

• 0-5.000 euro/utsedd ansvarsperson 

• 5.001-30.000 euro/Chefen för EUC, regioncheferna, fastighetschef 

• 30.001-50.000 euro/nämndens godkännande bör införskaffas (eller 
samkommunsdirektör/ekonomidirektör där nämnd inte ansvarar). 

• 50.001-/styrelsens godkännande för införskaffas 

Ansvarig tjänsteman handhar beredningen av anskaffningarna och det formella 
anskaffningsbeslutet görs av ovannämnda myndighet inom ramen för de anslag som 
finns med beaktande av de av samkommunstyrelsen fastställda inköpsgränserna. I och 
med att inköpsbeslut överstigande de nationella tröskelvärdena ankommer på nämnder 
betyder det att det är respektive regionchef som ansvarar för dessa inköp. 
Ansvarspersonerna följer med innehållet i upphandlingsavtalen och inleder eventuella 
åtgärder som föranleds av avtalsbrott. 

I samband med upphandling får varken gåvor, serviceprestationer eller andra tjänster 
mottas av leverantören. Inga personliga inköp får göras i samband med 
samkommunens upphandlingar och samkommunens upphandlingsavtal får inte 
utnyttjas för egen vinning. Inga personliga förmånskort (t.ex. Plussa, s-bonus) får 
utnyttjas vid inköp till samkommunen. 

Redan vid valet av avtalspart bör man så väl som möjligt utreda huruvida varu- eller 
tjänsteleverantörens ekonomiska resurser är tillräckliga. Man bör särskilt  kontrollera att 
upphandlingsbeslutet är korrekt. Valbeslutet ska motiveras enbart med kriterier som 
anförts i anbudsförfrågan. Vid större entreprenader och anskaffningar krävs alltid 
bankgaranti. 

 
8.1 Allmänna upphandlingsprinciper 

Ur verkställighetsdirektiven som samkommunen årligen uppgör framgår att man vid 
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upphandling bör efterfölja de nationella tröskelvärdena och EU:s tröskelvärden så att 
anskaffningar vars värde överskrider de nationella tröskelvärdena annonseras ut 
nationellt på HILMA, och i hela EU om de överskrider EU:s tröskelvärden.  
Anskaffningar 

 
ska göras ekonomiskt, och om möjligt där det är lagligt främja inhemsk produktion och 
lokala leverantörer. 

Behörig myndighet bör anhålla om anbud, välja leverantör samt föra förteckning över 
anbuden och det slutliga valet. Upphandlingsdokumenten förvaras och arkiveras såsom 
det stadgas i samkommunens arkivstadga. 

Vid alla större anskaffningar (över 2000 euro) bör anbud begäras av minst tre 
leverantörer. Denna regel gäller såväl för enskilda anskaffningar som anskaffningar i 
flere repriser där de olika delanskaffningarnas totala värde överstiger 2000 euro. 
Undantaget från denna regel är om inköpet gäller en specifik vara eller tjänst, som inte 
saluförs av tre leverantörer. I denna situation inbegärs anbud av två leverantörer eller 
om det är fråga om monopolsituation av den enda leverantören på marknaden. 

Anbuden bör om möjligt begäras skriftligen eller genom annons. 

Av de erhållna anbuden bör det ifråga om pris, kvalitet, service, driftskostnader och 
miljösekvenser mest förmånliga antas. Med andra ord är inte enbart inköpspriset 
avgörande för valet. (Verkställighetsdirektiv 2016). 

 
8.2 Samarbete vid upphandlingar 

Samarbete med andra enheter, kommuner och eventuellt andra samarbetspartners 
tillgrips då när det med beaktande av verksamhetens art och omfång är möjligt och 
ändamålsenligt. För köp av varor/tjänster som antingen Kuntahankinnat Oy eller 
KuntaPro tillhandahåller och konkurrensutsätter bör utredas om det är ändamålsenligt 
att göra anskaffningen via dessa. (Verkställighetsdirektiv 2016). 

 
8.3 Anbudsförfarande 

Anbudsförfrågan ska utarbetas skriftligen och så tydligt att det utgående från denna är 
möjligt att lämna anbud som kan mätas med samma mått och som är jämförbara. 
Anbudsgivarna ska lämna sina anbud skriftligen inom utsatt tid och på det sätt som 
framgår ur anbudsförfrågan. Vid små anskaffningar med ett värde understigande 2.000 
euro behöver skriftliga avtal inte göras. 

Urvalskriterierna och deras relevans ska anges i anbudsförfrågan, eftersom jäm- 
förelserna över anbuden görs utgående från dessa grunder (till exempel servicespråk, 
kvalitet, pris, tekniska fördelar, driftskostnader). 

 
8.4 Ändringssökande 

Enligt lagen om offentlig upphandling kan en part söka ändring i ett beslut eller något 
annat avgörande i upphandlingsförfarandet som gäller offentlig upphandling genom att 
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yrka     på     att     den     upphandlande     enheten     rättar     beslutet     eller   
avgörandet 

 
(upphandlingsrättelse). Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen 
om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet i upphandlingslagen. 

 
8.5 Avtal 

Då beslut om godkännande av anbud har fattats och tiden för sökande av ändring har 
utgått uppgörs avtal eller beställning skriftligen för upphandlingen. Om det är fråga om 
en ekonomiskt betydande eller för enhetens verksamhet kritisk leverans ska säkerhet 
krävas för att upphandlingen kan fullföljas avtalsenligt. Den ansvarige granskar vid 
emottagandet av varan/tjänsten att avtalsvillkoren uppfyllts. 

 
8.6 Handlingars offentlighet och sekretess 

Uppgifter om vem man begärt anbud av eller vem som lämnat in anbud är offentliga 
efter att beslut fattats i ärendet. De anbud som inlämnats är inte ännu offentliga efter 
öppnandet. Då myndigheten har fattat beslut om upphandlingen och beslutsprotokollet 
har justerats eller undertecknats (tjänstemannabeslut) kan beslutet offentliggöras. 
Därefter delges beslutet de anbudsgivare som deltagit i upphandlingen och protokollet 
framläggs till offentligt påseende. Då upphandlingsavtalet ingåtts blir anbuds- 
handlingarna offentliga med undantag för eventuella, av anbudsgivaren givna affärs- 
hemligheter. Det anbudspris som ett företag angett i anbudet är offentligt, liksom i regel 
även enhetspris och prisspecifikationer. 

 
 

9 AVTAL OCH ÖVERVAKNING AV DEM 
 

9.1 Ingående av avtal 

Bestämmelser om befogenhet att ingå avtal regleras i samkommunens förvaltnings- 
stadga, verkställighetsdirektiv och i tjänsteinnehavares uppgiftsbeskrivning. 

I enlighet med förvaltningsstadgan 66 § Undertecknande av samkommunens 
handlingar undertecknas de avtal och förbindelser som ingås för samkommunens 
räkning av styrelsens ordförande och samkommunsdirektören, eller av 
samkommunsdirektören och chefen för den verksamhet ärendet gäller. 

Avtal och förbindelser som ingås för en enskild regions del, samt fullmakter och 
skrivelser som ges i den regionala nämndens namn, undertecknas av nämndens 
ordförande och regionchefen. 

Avtal och förbindelser som ingås för en enskild serviceenhets del undertecknas av 
regionschefen och enhetschefen. 

 
Rätten att ingå avtal kan också ges genom skilda beslut om delegering av 
beslutanderätt. En tjänsteinnehavare kan också i sin uppgiftsbeskrivning ges 
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befogenhet att ingå och underteckna avtal. 

Avtal ska utformas så att de överensstämmer med samkommunens intressen och de 
ska följa de allmänna avtalsvillkoren inom vederbörande sektor. Avtalets uppbyggnad 
och innehåll ska vara sådant att tolkningen av avtalet blir så entydig som möjligt. Avtal 
som är onödigt kort- eller långfristiga bör undvikas. En tillräckligt kort uppsägningstid 
som säkrar samkommunens intresse ska tas in i avtalen. 

Samkommunen köper även service av externa tjänsteleverantörer. Oftast är det sam- 
kommunen som ansvarar för säkerställandet av kvaliteten på tjänsterna. I service- 
avtalen eller i samband med ingåendet av dem ska det beskrivas hur kvalitetssäkringen 
av tjänsterna ordnas genom skrivningar i avtalstexten eller i sådana bilagor till avtalet 
som härrör från upphandlingen. 

 
9.2 Övervakning av avtal 

Övervakningen av avtal hör till ansvarig tjänsteinnehavare som är underställd det organ 
som godkänt avtalet. I fråga om avtal som ingås genom tjänsteinnehavarbeslut 
ankommer övervakningen på den tjänsteinnehavare som godkänt avtalet eller på en 
person som genom beslut förordnats uppgiften. För avtal som godkänns av fullmäktige 
eller styrelsen på förslag av nämnd ansvarar nämndens ansvariga tjänsteman. 

Övervakningen av avtal innefattar verkställighet av avtal samt utförande av de till  
avtalet hörande åtgärderna inom utsatt tid. Sådana åtgärder är utförande av 
utbetalning/fakturering, uträkning av indexjusteringar, uppgörande av redovisningar, 
övervakning att kvaliteten uppfylls, övervakning av giltighetstider, uppsägning av avtal 
och andra motsvarande åtgärder. 

Man måste särskilt följa med avtalens giltighetstider för att i tid hinna förhandla om en 
förlängning av avtalet eller upphandla ett nytt avtalsobjekt. 

 
9.3 Förvaring av avtal 

Alla avtal som uppgörs i samkommunens namn förvaras i original på central- 
förvaltningen. Protokollsutdrag över avtalets godkännande bifogas avtalet. Kopia på 
avtalet förvaras hos den ansvariga tjänsteinnehavaren. 

 
 

10 DATASÄKERHET 
 

Med datasäkerhet avses minimering av risker som utgör ett hot mot sekretessen och 
integriteten samt driftssäkerheten i fråga om data, datasystem och telekommunikation 
såväl i normala förhållanden som i undantagsförhållanden. 

 
Bestämmelser om dataskydd och –säkerhet ingår i ett flertal lagar. I det dagliga arbetet 
ska bestämmelserna i personuppgiftslagen och lagstiftningen om offentlighet i myndig- 
heters verksamhet följas. Härutöver finns det speciallagstiftning inom social- och 
hälsovårdssektorn rörande bland annat klient- och patientuppgifter. 
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Det är av största vikt att alla användare uppmärksammas på att de aldrig ska ge sitt 
användarnamn och lösenord till någon annan person. Dessa är personliga och ska 
användas endast av den person som beviljats dem. På förslag av ansvarig tjänsteman 
beviljar ansvariga IT-planeraren användarrättigheter för särskilda applikationer 
innehållande personuppgifter och andra sekretessbelagda uppgifter. 

För att säkerställa ett tillräckligt skydd av Kårkullas datasystem som helhet, beaktas 
både externa och interna hot. Externa hot är inbegriper sådana attacker där intrång 
utförs via nätverket från omvärlden. Interna hot inbegriper de anställda och resurser 
som dessa har tillgång till. 

Externa hot motarbetas via brandmurar och kryptering av datatrafiken utåt. På 
arbetsstationsnivå förhindras intrång och spridning av datorvirus till resten av miljön  via 
lokala antivirusprogram som känner av huruvida slutanvändaren finns innanför eller 
utanför kontoret och samkommunens miljö. De servrar som lagrar data som uppstår vid 
det dagliga arbetet är även de säkrade via lokala antivirusprogram. Antivirustjänsterna 
hanteras genom ett allmänt avtal som uppgjorts via Kuntahankinnat och Decens Oy 
gällande datasäkerhet. Gällande tjänster publicerade mot omvärlden, via vilka externa 
hot kan uppstå, krävs ett tillräckligt komplext lösenord av användarna och att dessa 
lösenord endast används för IT-tjänster Kårkulla samkommun erbjuder. 

Interna hot kan uppkomma vid obehörig access till program eller mappar som 
användaren inte skall ha tillgång till. Alla användare vid Kårkulla har tillgång till ett eget 
hemområde, där filer som berör det egna arbetet skall sparas. Dessutom har enheterna 
egna områden där filer som berör enheten sparas. Via inställningar i centrala användar- 
registret begränsas tillgången till mappar och program på datorerna för de anställda. 

Säkerhetskopiering av allt elektroniskt material sker automatiskt dagligen. Dessutom 
sker en andra generations säkerhetskopiering, vilken åtskiljs från första generationens 
kopia. 

 
 

11 IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPDATERING 
 

Detta direktiv träder i kraft 01.01.2016. Samkommunstyrelsen befullmäktigar 
samkommunsdirektören att godkänna smärre korrigeringar som behövs för att hålla 
direktivet aktuellt. Direktivet tas upp till behandling i styrelsen minst en gång under varje 
styrelseperiod eller när det sker sådana strukturella förändringar i sam- kommunens 
verksamhet som kräver att direktivet uppdateras. 
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Kassaflöden 

 
 

Kassaflödesanalys 

 
 

Flöde Risker Åtgärd Ansvarsperson 
1, 2 & 
3 

Felfakturering + Materialkontroll Enhetschef, 
godkännare 

avsiktliga fel Stickprov + godk. av 
bokf.mat. 

Ekonomidirektören 

Försenad inbetalning Reskontrauppföljning Fakturerare 
Felrapportering Rapportkontroll Enhetschef, 

godkännare 
Felaktiga avgifter Hyreskoll, koll av 

serviceavg. 
Enhetschef 

 

Kommunfakturering 

 

 

Klientfakturering 

6. Lönebikostnader 
(skatter, pensionspremier, 
soc.avgifter, 

oblig.arb.givaravg. 
Samkommunen 

7. Inköpsfakturor 
3. Övrig fakturering 

4. Kontant inbetalningar 
8. Kontant utbetalning 
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Sjukdom Vikarieanskaffning Personalchef 
Enpersonsarbete Arbetsrotation Personalchef 
 Kunnig vikarie Personalchef 
Elavbrott UPS Ansvarig IT-planerare 
Okunskap Utbildning (alltid 2 pers.) Personalchef 
Programfel Kontakt med 

programservice 
Ansvarig IT-planerare, 
faktur. 

Förskingring Stickprov Ekonomidirektör 

    
4 & 8 Felredovisning Kassagranskning Regional 

kassagranskare 
 Kontroll av 

handkassaredovisn. 
Bokförare, 
huvudkassör 

Felinbetalning Utredning Bokförare, fakturerare 
Elavbrott UPS Ansvarig IT-planerare 
Programfel Kontakt med 

programservice 
Ansv. IT-plan., 
huvudkassör 

Förskingring Stickprov Ekonomidirektör 

    
5 & 6 Felrapportering Avtalskontroll Godkännare av avtal 

Felaktig utbetalning + Materialkontroll Förman, löneräknare 
avsiktliga fel Räknar inte egen lön Löneräknare 
 Utbetalning sker av annan 

pers. 
Huvudkassör 

 
Försenad utbetalning 

Stickprov + godk. av 
utbetaln. 

Ekonomidirektören 

Sjukdom Vikarieanskaffning Personalchef 
Enpersonsarbete Arbetsrotation Personalchef 
 Kunnig vikarie Personalchef 
Elavbrott UPS Ansvarig IT-planerare 
Okunskap Utbildning (alltid 2 pers.) Personalchefen 
Programfel Kontakt med 

programservice 
Ansv. IT-plan., 
löneräknare 

Förskingring Stickprov Ekonomidirektör 

    
7 Felaktiga fakturor Fakturagranskning Godkännare + 

granskare 
Felaktig utbetalning + Stickprov + godkännande Bokförare, 

ekonomidirektör 
avsiktliga fel av bokföringsmaterial  
Felaktiga 
kontonummer 

Nya leverantörer o. ändr. 
sätts 

Huvudkassör, 
bokförare, 

 in av en annan person fakturerare 
 
 
 Försenade Snabbare granskn. och Godkännare + 
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utbetalningar godk. granskare 
Sjukdom Vikarieanskaffning Personalchef, godk., 

gransk. 
  Godkännare + 

granskare + 
Konteringsfel Fakturagranskning huvudkassör 
Enpersonsarbete Arbetsrotation Personalchef 
 Kunnig vikarie Personalchef 
Elavbrott UPS Ansv. IT-plan. 
Okunskap Utbildning (alltid 2 pers.) Personalchefen 
Programfel Kontakt med 

programservice 
Ansv. IT-plan., 
huvudkassör 

Förskingring Stickprov Ekonomidirektör 

 
 
 
 

Schema över investeringsprocessen (Carola) 
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