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1 kap. SAMKOMMUNEN 
 
1 § 
Samkommunens namn och hemort 

Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är 
Väståbolands stad. 

 
Samkommunens arbetsspråk är svenska. 

 
2 § 
Samkommunens uppgifter 

Kårkulla samkommun har till uppgift att bereda specialomsorger för den 
svenskspråkiga befolkningen enligt gällande lagstiftning. 

 
Utöver specialomsorgstjänster kan samkommunen tillhandahålla annan 
verksamhet för medlemskommunernas invånare om kommunen eller andra 
intressenter beslutat köpa dessa tjänster: 

1. Vård för rusmedelsmissbrukare enligt gällande lagstiftning. 
2. Arbetsverksamhet och arbetsklinikverksamhet enligt gällande 

lagstiftning. 
3. Verksamhet enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen. 
4. Övrig social verksamhet på basen av gällande lagstiftning. 

 
Samkommunen kan fungera som huvudman även för annan svenskspråkig 
service om någon medlemskommun köper denna service. 

 
Samkommunen kan sälja ovan nämnda tjänster till kommuner som inte är 
medlemmar i samkommunen. 

 
3 § 
Samkommunens medlemmar 

Samkommunens medlemskommuner är Finlands samtliga svenskspråkiga och 
tvåspråkiga kommuner förutom kommunerna inom landskapet Åland. 

 
Medlemskommuner i samkommunen är: 

Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Karleby, 
Kaskö, Kimitoön, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Kyrkslätt, 
Lappträsk, Larsmo, Lojo, Lovisa, Malax, Mörskom, Nykarleby, Närpes, 
Pedersöre, Pyttis, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Vanda, Vasa, Väståboland, 
Vörå och Åbo. 

 
Partiella medlemmar 

I missbrukarvården deltar följande kommuner: 
Borgå, Grankulla, Hangö, Ingå, Jakobstad, Kaskö, Kimitoön, Korsholm, 
Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Lovisa, Malax, Nykarleby, Närpes, 
Pedersöre, Pyttis, Raseborg, Vasa och Väståboland. 
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I arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen deltar följande kommuner: 
Borgå, Hangö, Ingå, Jakobstad, Kaskö, Kimitoön, Korsholm, Korsnäs, 
Kristinestad, Kronoby, Kyrkslätt, Lappträsk, Larsmo, Lovisa, Malax, 
Mörskom, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Pyttis, Raseborg, Vanda, 
Väståboland, Vörå och Åbo. 

 
 
2 kap. 
SAMKOMMUNENS ORGAN 

 
4 § 
Fullmäktige 

Samkommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige. 
 

Till samkommunens fullmäktige väljer medlemskommunernas 
fullmäktigeledamöter enligt följande: 

 
Kommunernas svenskspråkiga Antal fullmäktige ledamöter 

invånare 
Högst 8 000 1 

8 001 - 25 000 2 
25 001 - eller flera 3 

För varje ledamot i fullmäktige väljs en personlig ersättare. 

Fullmäktiges mandatperiod är fyra år. 

Fullmäktiges arbetsordning stadgar om val av fullmäktiges ordförande och vice 
ordförande. 

5 § 
Rösträtt 

I fullmäktige har medlemskommunerna en röst för varje begynnande tusental 
svenskspråkiga invånare. Röstetalet fördelar sig jämnt mellan kommunens 
närvarande representanter. 

Röstetalet för en kommuns representanter i fullmäktige bestäms utgående från 
kommunens invånarantal enligt 8 § befolkningsdatalagen (507/93) (Upphävd 
och ersatt med Lagen om befolkningsdatasystem och 
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 21.8.09/661) vid ingången av 
året före finansåret. Har efter detta två eller flera kommuner gått samman utgör 
det sammanlagda invånarantalet grund för röstetalet. 

6 § 
Fullmäktiges uppgifter 

Samkommunens fullmäktige ansvarar för samkommunens verksamhet och 
ekonomi enligt gällande lagstiftning. 
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Fullmäktige kan i förvaltningsstadgan delegera beslutanderätt till samkommunens 
övriga organ samt till förtroendevalda och tjänsteinnehavare. 

7 § 
Kallelse till sammanträde 

Kallelse till fullmäktiges sammanträde skall sändas till fullmäktige och styrelsen 
samt medlemskommunernas kommunstyrelser minst tio (10) kalenderdagar före 
sammanträdet. 

 
 
 

8 § Beslutförhet 
Fullmäktige är beslutfört, då minst två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna är 
närvarande och då de representerar minst hälften av det sammanlagda röstetalet 
för samtliga medlemskommuner som deltar i behandlingen av ärendet. Det 
sammanlagda röstetalet bestäms enligt antalet medlemmar och röster för de 
kommuner som har rätt att delta i behandlingen av ärendena. 

 
9 § Arbetsordning 

Fullmäktige antar en arbetsordning för sin verksamhet. 
 
10 § 
Styrelsen 

Fullmäktige utser för sin mandatperiod en styrelse som består av 7-11 ledamöter 
jämte personliga ersättare. Bland ledamöterna utser fullmäktige ordförande och 
vice ordförande. 

 
Styrelsen bevakar samkommunens intressen samt företräder samkommunen och 
för samkommunens talan, såvida denna rätt inte i stöd av bestämmelse i 
förvaltningsstadga hör till annat organ eller tjänsteinnehavare. 

 
Om rätten att på samkommunens vägnar underteckna avtal, förbindelser och 
andra handlingar ingår bestämmelser i förvaltningsstadgan. 

 
 
 
 
11 § 
Styrelsen utövar den beslutanderätt som den har i stöd av lag och enligt bestämmelserna 
i förvaltningsstadgan. 
Regionala nämnder 

Fullmäktige tillsätter för sin mandattid följande regionala nämnder: 
Regionala nämnden för Nyland 

Hit hör kommunerna: Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, 
Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mörskom, Pyttis, Raseborg, Sibbo, 
Sjundeå och Vanda. 

Regionala nämnden för Åboland 
Hit hör kommunerna: Kimitoön, Väståboland och Åbo. 

Regionala nämnden för Österbotten 
Hit hör kommunerna: Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, 
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Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa 
och Vörå. 

 
Bestämmelser om tillsättande av nämnderna samt om nämndernas uppgifter 
ingår i förvaltningsstadgan. 

 
12 § 
Övriga organ 

Fullmäktige tillsätter för samkommunen en revisionsnämnd bestående av 
ordförande, vice ordförande och tre medlemmar vilka alla har en personlig 
ersättare. Ordförande och vice ordförande skall vara fullmäktigeledamöter. 

 
3 kap. 
EKONOMI SAMT GRANSKNING AV FÖRVALTNING OCH EKONOMI 

 
13 § 
Grundkapital 

Grundkapitalet utgörs av medlemskommunernas kapitalplaceringar. Det kan 
också höjas genom överföring från andra poster i det egna kapitalet. 
Grundkapitalet indelas i medlemskommunernas andelar. 

 
Samkommunens fullmäktige beslutar om höjning och sänkning av grundkapitalet. 

 
Samkommunens fullmäktige beslutar om nödvändigt kapitalplaceringsbelopp och 
betalningstidpunkt i samband med nya eller höjda andelar i grundkapitalet. 

 
Grundkapitalets fördelning i medlemsandelar justeras på grund av de 
statsandelar som samkommunen får för ett anläggningsprojekt. 

 
På medlemskommunernas grundkapitalsandelar betalar samkommunen en ränta 
som fullmäktige beslutar om årligen i samband med godkännandet av följande 
års budget. Räntan betalas till medlemskommunerna årligen före utgången av 
december månad. 

 
14 § 
Medlemskommunernas andelar och ansvar 

Medlemskommunernas andelar i samkommunens tillgångar samt deras ansvar 
för samkommunens skulder och förbindelser fastställs i förhållande till 
grundkapitalandelarna. 

 
 
 
 
15 § 
Samkommunen för register över medlemskommunernas andelar i grundkapitalet. I 
registret specificeras andelarna enligt partiellt medlemskap. 
Budget och ekonomiplan 

Vid beredningen av ekonomiplanen skall medlemskommunerna ges tillfälle att 
framlägga förslag till utvecklande av samkommunens verksamhet. 
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Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall 
tillställas medlemskommunerna inom maj månad och fullmäktige godkänner 
ekonomiplanen för varje begynnande planeringsperiod senast den 15 oktober 
föregående år. Styrelsen skall senast den 5 oktober tillställa fullmäktige 
budgetförslaget för följande år. 

 
Ändringar i budgeten skall godkännas under budgetåret. 

 
16 § 
Avskrivning enligt plan 

Grunderna för avskrivning enligt plan godkänns av samkommunens fullmäktige. 
 
17 § 
Prissättning och fakturering av prestationer 

Grunden för prestationsprissättning är självkostnadspriset, som innefattar direkta 
produktionskostnader, allmänna förvaltningskostnader och kapitalkostnader. De 
direkta kostnaderna och de allmänna förvaltningskostnaderna skall grunda sig på 
reella kostnader. I kapitalkostnaderna ingår avskrivningar enligt plan. 
Medlemskommunerna faktureras på enahanda grunder. Om inte 
medlemskommunerna och samkommunen avtalar om något annat, skall av 
fakturan framgå grunderna för kommunens betalningsskyldighet. 

 
Prissättningsgrunderna för prestationer fastställs av samkommunens fullmäktige 
i samband med att budgeten godkänns. Prissättningsgrunderna bör fastställas 
på minst nivån för partiellt medlemskap. Enhetspriserna för prestationer fastställs 
av samkommunens styrelse i förväg, inom november månad föregående år. När 
enhetspriserna bestäms bedöms prestationsmängden och beloppet av 
avgiftsinkomster som uppbärs hos kunderna samt de övriga inkomster den 
ordinarie verksamheten inbringar. Enhetspriserna kan ändras under 
verksamhetsåret utgående från en godkänd budgetändring och så, att en ändring 
som höjer enhetspriserna kan träda ikraft tidigast från ingången av den andra 
månaden som följer på meddelandet. 

 
 
 

18 § 
Stora överskott eller underskott beräknas på förhand och beaktas i prissättningen av 
prestationerna under räkenskapsperioden, så att enhetspriserna justeras till att motsvara 
de reella kostnaderna. 
Investeringar och finansiering med långfristigt främmande kapital 

Samkommunen kan anskaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifter i form av 
statsandelar, medlemskommunernas finansieringsandelar eller placering av eget 
kapital eller genom lån av medlemskommunerna eller finansiella institut. 

 
Samkommunens fullmäktige beslutar om villkoren för medlemskommunernas 
finansieringsandelar och placering av eget kapital och om lån av 
medlemskommuner. 
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De beräknade kostnaderna för ett anläggningsprojekt fördelas för fastställande 
av statsandel som medlemskommunernas andelar i förhållande till fördelningen 
av grundkapitalet enligt det senaste bokslutet, om det inte för ett enskilt projekt 
bestämts någon annan fördelningsprincip. 

 
Betalningsandelar som uppbärs av en medlemskommun för amortering av lån för 
investeringsfinansiering antecknas som en höjning av medlemskommunernas 
andel i grundkapitalet. 

 
 
 
19 § 
Beslut om att föra en höjning av medlemsandelen till en placeringsfond fattas av 
medlemskommunernas fullmäktige. 
Upprättande av fonder 

Medlemskommunernas fullmäktige beslutar genom överensstämmande beslut 
om upprättande av kapitalplaceringsfonder och stadgarna för fonderna. Beslut 
om upprättande av andra fonder och stadgarna för dem fattas av 
samkommunens fullmäktige. 

 
20 § 
Dröjsmålsränta 

Vid dröjsmål med betalningen är medlemskommunen och samkommunen 
skyldiga att betala dröjsmålsränta enligt 4 § 3 mom. räntelagen. 

 
 
21 § 
Undertecknande och godkännande av bokslutet 

Bokslutet undertecknas av samkommunens styrelses medlemmar och 
föredraganden. 

22 § 
Ställningen för kommuner som utträder ur samkommunen och för kommuner 
som fortsätter verksamheten 

Om en medlemskommun utträder ur samkommunen eller minskar sin andel i 
grundkapitalet, betalas till kommunen dess andel eller en del därav, enligt 
samkommunens fullmäktiges beslut. Om de andra kommunerna inte löser in den 
utträdande medlemskommunens andel sänks grundkapitalet. Ersättningen för 
grundkapitalandelen betalas i jämnstora poster under 10 år, räknat från den dag 
då utträdet trädde i kraft. 

 
23 § 
Granskning av förvaltningen och ekonomin 

Granskning av förvaltningen och ekonomin följer bestämmelserna i 
kommunallagen och samkommunens revisionsstadga. 

 
24 § 
Upplösning och likvidation av samkommunen 

Medlemskommunernas fullmäktige beslutar om upplösning av samkommunen. 
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Om samkommunen upplöses ansvarar samkommunens styrelse för likvidationen, 
om inte medlemskommunerna enas om något annat arrangemang. 

 
Sådana samkommunstillgångar som inte behövs för ersättandet av 
likvidationskostnader och betalning av skulder eller fullgörande av åtaganden 
fördelas bland medlemskommunerna i förhållande till deras andelar av 
grundkapitalet. Om det belopp som krävs för betalning av kostnader och skulder 
samt fullgörande av åtaganden är större än tillgångarna, betalar 
medlemskommunerna skillnaden i förhållande till andelarna. 

 
 
 
4 kap. 
ÖVRIGT 

 
25 § 
Ikraftträdande 

Detta grundavtal träder i kraft 1.1.2011. 
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