Fullmäktige

Protokoll

14.10.2019

Fullmäktige

Sammanträdestid:

Måndag 14.10.2019 kl. 10.30 – 11.40

Sammanträdesplats:

Hotell Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

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

Röstetal Närvarande
X Maria Väyrynen
15
X Anita Spring
- Bo Grönholm
21
X Johanna Aminoff-Winberg
4
X Finn Berg
4
X Kurt Wennerqvist
X Touko Niinimäki
37
X Oscar Ohlis
X Inger Östergård
3
X Margita Nylander
- Kaj Nyman
11
X Yvonne Druveus
7
X Roy Brunell
1
- Inger Björkqvist
5
X Yngve Engblom
X Patrik Kanerva
14
- Ida-Maria Skytte
2
X Johanna Juthborg
4
X Christer Rönnlund
6
X Stig Östdahl
7
X Kurt Ekman
1
X Rea Svennas
5
- Johanna Björkskog
2
X Roger Weintraub
7
X Kari Hagfors
5
X Iris Bäck-Sjökvist
1
X Yngve Bergman
7
- Mathias Kass
8
X Guy Rosenholm
X Sverker Engström
9
X Mikaela Luoma
X Helena Berger
10
X Greger Forsblom
1
X Anne Skoas
X Stefan Högnabba
19
X Marianne Isaksson-Heimberg
7
X Hans-Eric Christiansson
2
X Kerstin Ekström
6
X Carola Bäckström
X Sture Erickson
16
X Jukka Eskelinen
6
X Ann-Britt Backull
X Jonas Heikkilä
11
X Eivor Huldén

Anm.

Ordförande för mötet

Fullmäktige

Övriga närvarande:
Anna-Lena Karlsson-Finne, styrelsens ordförande
Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör
Martin Nordman, ekonomidirektör
Carola Isaksson, förvaltningssekreterare, sekreterare för mötet
Roger Eriksson, styrelsemedlem
Hilkka Toivonen, styrelsemedlem

Ärenden
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16 - 27

Mötets öppnande
Namnupprop och godkännande av röstlängd
Mötets laglighet och beslutförhet
Behandlas
Besvärsanvisning

Underskrifter

Christer Rönnlund, ordförande

Carola Isaksson, förvaltningssekreterare,
sekreterare för mötet

Protokollets justering

Sture Erickson har justerat protokollet
elektroniskt 15.10.2019 (bilaga)

Mikaela Luoma har justerat protokollet
elektroniskt 16.10.2019 (bilaga)

Protokollet finns tillgängligt i samkommunens allmänna datanät www.karkulla.fi efter protokollets justering 22.10.2019
Intygar:
21.10.2019
Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Fullmäktige

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Ärendesida

Måndag 14.10.2019 kl. 10:30
Hotell Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Ärende
§ 13

Mötet förklaras öppnat

§ 14

Namnupprop och godkännande av röstlängd

§ 15

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 16

Godkännande av föredragningslistan

§ 17

Val av protokolljusterare

§ 18

Val av ny ersättare till regionala nämnden i Österbotten

§ 19

Budgetförslag 2020 och förslag till ekonomiplan 2020-2022

§ 20

Ändringar i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun

§ 21

Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2020

§ 22

Upptagande av budgetlån 2020

§ 23

Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2020

§ 24

Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2020

§ 25

Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2020

§ 26

Ärenden för information och vidare beredning

§ 27

Andra ev. senare kungjorda eller brådskande ärenden

§ 28

Delgivande av besvärsanvisning

1.10.2019

Christer Rönnlund
Fullmäktiges ordförande

Fullmäktige

Sammanträdesdatum
14.10.2019

§ 13

Mötet förklaras öppnat

Beslut:

Ordförande Christer Rönnlund förklarade fullmäktiges möte öppnat.

§ 14

Namnupprop och godkännande av röstlängd

Sid
1

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 utvecklingsstörda. 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 utvecklingsstörda
- 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.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Fullmäktige

§ 15

Sammanträdesdatum
14.10.2019

Sid
2

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 utvecklingsstörda krävs att minst 22 av de
33 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 132 av det sammanlagda röstetalet om 264 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 168 är representerat.

Förslag:

Fullmäktige konstaterar att mötet är sammankallat i föreskriven ordning och beslutfört
beträffande omsorgen om utvecklingsstörda 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: 30 medlemskommuner av totalt 33 med ett sammanlagt röstetal om 251 av totalt 264.
2. Verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning: 22 medlemskommuner
av totalt 25 med ett sammanlagt röstetal om 155 röster av totalt 168.
Medlemskommunerna Kaskö, Larsmo och Nykarleby var orepresenterade.
Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört.
Härefter antecknades att styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne, samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, ekonomidirektör Martin Nordman, styrelsemedlemmarna

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Fullmäktige

Sammanträdesdatum
14.10.2019

Sid
3

Roger Eriksson och Hilkka Toivonen samt förvaltningssekreterare Carola Isaksson
som sekreterare för mötet dessutom var närvarande.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Fullmäktige

Sammanträdesdatum
14.10.2019

§ 16

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

§ 17

Val av protokolljusterare

Sid
4

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 Sture Erickson (Vasa) väljs till protokolljusterare med
Ann-Britt Backull (Vörå) som ersättare.
Anita Spring föreslog att Mikaela Luoma (Pargas) väljs till protokolljusterare med Inger
Östergård (Helsingfors) som ersättare.
Fullmäktige godkände förslagen till protokolljusterare och ersättare.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Sammanträdesdatum
14.10.2019

Fullmäktige

Sid
5

KARKULLA:273 /2019

§ 18

Val av ny ersättare till regionala nämnden i Österbotten

Styrelsen 19.9.2019 § 106
Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredagning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Roger Erikssons personliga ersättare i regionala nämnden i Österbotten Bo Kronqvist
avled under våren 2019.
Regionala nämnden för Österbottens sammansättning under perioden 2017-2021 är
följande:
Ledamöter
Roger Eriksson
Paula Kullas
Marianne Nylund
Carola Lithén
Birgitta Lassas
Dan-Anders Wentus
Kaj Laaja

Förslag:

Personliga ersättare
Bo Kronqvist
Håkan Knip
Robert Sundberg
Christel Sandell
Sven Jerkku
Ann-Sofi Storbjörk
Ursula Dannbom

Styrelsen föreslår att fullmäktige utser en ny personlig ersättare för Roger Eriksson i
regionala nämnden i Österbotten för resterande mandatperiod.

Förslag: (Samkommunsdirektören)
Styrelsen godkänner förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

_____________________________________
Fullmäktige 14.10.2019 § 18
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att fullmäktige utser en ny personlig ersättare för Roger Eriksson i
regionala nämnden i Österbotten för resterande mandatperiod.
Beslut:

Greger Forsblom föreslog att fullmäktige utser Mathias Kass från Nykarleby till ny personlig ersättare för Roger Eriksson i regionala nämnden i Österbotten för resterande
mandatperiod.
Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Fullmäktige

Sammanträdesdatum
14.10.2019

Sid
6

KARKULLA:5 /2019

§ 19

Budgetförslag 2020 och förslag till ekonomiplan 2020-2022

Styrelsen 19.09.2019 § 109
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, personalchef Jeanette Gripenberg
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi
Kommunbrevet i maj utgick ifrån de principer styrelsen godkände 23.05.2019 dvs. att
de kommunala priserna skulle förbli oförändrade jämfört med år 2019. Eftersom det på
basen av juli månads bokföring ser ut som om det negativa slutresultatet om 535 000
euro för år 2019 inte kommer att förverkligas utan att samkommunen i stället kommer
att uppnå ett positivt resultat för detta år föreslås i bifogade förslag till budget 2020 att
samkommunen överför det planerade negativa resultatet till budgetförslaget 2020.
Detta görs för att flera medlemskommuner i sitt utlåtande om samkommunens ekonomiplan påtalat det stora ackumulerade överskottet i samkommunens balans och att
medlemskommunerna vill att man återbetalar en del av detta överskott i form av oförändrade eller sänkta priser.
Föreliggande budgetförslag har när det gällt volymförändringar beaktat de synpunkter
som har framförts i bifogade kommunutlåtanden fram till den 6 september 2019 och likaså är kända flyttningar, kategoriändringar och dödsfall beaktade fram till den 23 augusti 2019.
Förslaget till investeringsbudget, vars slutsumma för år 2020 uppgår till 6,4 miljoner
euro bygger på de investeringsbehov som samlats upp i de olika regionerna under året
men som med hård hand bantats ned på tjänstemannanivå för att samkommunens lånestock inte ska överstiga det av fullmäktige godkända lånetaket på drygt 35 miljoner
euro.
Kårkulla samkommuns personalstrategi 2018-2020 som har godkänts i styrelsen § 207
14.12.2017 har använts som grund när budgetprocessen inför 2020 har påbörjats.
Personalresurseringen i budgetförslaget 2020 utgår från de planerade köp av service
kommunerna har uppgett. Nytt för processen inför budgetförslag 2020 är att fördelningen av resurserna har decentraliserats från centralförvaltningen till samkommunens
regioner. Detta ger en större flexibilitet och smidighet att kunna svara på lokala behov.
Detta budgetförslag innehåller också personal till stödfunktioner eftersom verksamheten har växt och vissa förändringar har föreslagits på grund av kommande pensionering
av ekonomidirektören. Ansvaret för fastighetsförvaltningen föreslås överföras till fastighetschefen och ansvaret för IT skulle överföras till en nyinrättad tjänst som IT-chef.
Ekonomidirektörens titel föreslås bli ekonomichef på grund av minskad arbetsbild. Vidare anställs till stödfunktionen en resursplanerare i tillsvidareanställning samt en tillfällig befattning som projektledare i ca 1,5 år. Projektledaren anställs för att byta ut det
gamla ekonomi-och lönesystemet till nytt under året 2020 för att kunna försäkra trygg
löneutbetalning till personalen.
Vidare öppnar Kårkulla samkommun 3 nya verksamhetspunkter; Elovägen i januari
2020, Björnstigen i maj 2020 och kris- undersöknings- och rehabiliteringsenheten i
mars 2020. Personal till dessa enheter fås i viss mån genom nyrekrytering men även
genom att omplacera och skola personal internt.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Fullmäktige

Sammanträdesdatum
14.10.2019

Sid
7

Ytterligare har det beaktats i nästa års budgetförslag utökning av omsorgsbyråpersonal
i mellersta Nyland samt i mellersta och södra Österbotten, för att svara på den ökade
efterfrågan av service.
Utöver den planerade verksamheten som beaktats i nästa års budgetförslag vet vi att
konkurrenskraftsavtalet tar slut och vi har 30 % högre semesterersättningar år 2020.
Det vi inte har kännedom om för närvarande är huruvida personalen arbetar 24h
längre på årsbasis eller inte. Den allmänna kommunala tjänste-och arbetskollektivavtal
AKTA tar slut 31.3.2020. Det nya avtalet finns inte ännu varför avtalsenliga löneförhöjningar inte beaktats i detta budgetförslag men eftersom arbetslöshetsförsäkringsavgiften sjunker med 0,25 procentenheter för arbetstagarna och med 0,24 procentenheter
för arbetsgivarna år 2020, som heller inte beaktats i budgeten, balanseras dessa av
varandra.
Bilaga:

Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen (som inkommit per 19.9)
Förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2020 - 2022
Förslag till investeringsbudget 2020 -2022
Budgetförslaget för år 2020 ser nu ut på följande sätt jämfört med innevarande års
budget 2019:
- de externa verksamhetsintäkterna ökar med 5,2 % eller 3,05 miljoner euro till 62,10
miljoner euro.
- de externa verksamhetskostnaderna ökar med 4,9 % eller 2,87 miljoner euro till 60,99
milj. euro.
- de kommunala betalningsandelarna ökar enligt budgetförslaget med sammanlagt
2,29 miljoner euro eller 4,3 % till 55,76 milj. euro.
- av ökningen förklaras ca 1,2 % av utökad volym, och resten, 3,1 % beror på kategoriförskjutningar närmast på grund av åldrande klientel och ökat vårdbehov .
- budgetförslaget är 801 570 euro negativt, dvs det beräknade resultatet för räkenskapsperioden 2020 är = -801 570 euro.
- budgetförslaget utgår från en 99,5 procentig beläggning för samkommunen inom
verksamhetsformen boende men 100 % för kommunerna vilket är motiverat för att göra
budgetförslaget mer realistiskt för samkommunen (tomma platser vid ex dödsfall medför alltid ett inkomstbortfall). På samma sätt räknar samkommunen med en 95 % beläggning inom den rådgivande verksamheten.

Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att bifogade förslag till budget och ekonomiplan 2020
- 2022 godkänns.
Styrelsen föreslår för fullmäktige att de enda ekonomiskt bindande nivåerna utgörs av
verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om intäkts- eller kostnadsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter
möjliggör eller förutsätter detta. Investeringsbudgeten föreslås liksom tidigare år
bunden till fullmäktige per projektgrupp och till styrelsen per projekt inom samma
projektgrupp.

Beslut:
Förslaget godkändes.
__________________________________
Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Fullmäktige

Sammanträdesdatum
14.10.2019

Sid
8

Fullmäktige 14.10.2019 § 20

Bilaga:

Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
Förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2020 – 2022 och investeringsbudget 2020 2022

Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår för fullmäktige att bifogade förslag till budget och ekonomiplan 2020
- 2022 godkänns.
Styrelsen föreslår för fullmäktige att de enda ekonomiskt bindande nivåerna utgörs av
verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om intäkts- eller kostnadsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter
möjliggör eller förutsätter detta. Investeringsbudgeten föreslås liksom tidigare år
bunden till fullmäktige per projektgrupp och till styrelsen per projekt inom samma
projektgrupp.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Fullmäktige

Sammanträdesdatum
14.10.2019

Sid
9

KARKULLA:238 /2019

§ 20

Ändringar i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun

Styrelsen 19.9.2019 § 108
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi

På grund av att verksamheten vuxit och annalkande pensioneringar föreslås
vissa ändringar i tjänstemannaorganisationen sålunda att ekonomidirektörstjänsten
omvandlas till en ekonomichefstjänst med ansvar för enbart ekonomin. Ansvaret för
fastighetsförvaltningen föreslås överföras till fastighetschefen och ansvaret för IT till en
nyinrättad tjänst som IT-chef. Alla dessa tjänstemän föreslås ingå i ledningsgruppen
och ha samma uppgiftsrelaterad lön. För att i sin tur avlasta fastighetschefen föreslås
en ny tjänst som fastighetsdisponent i Åboland. Dessa förändringar i tjänstemannastaben medför en tilläggskostnad om ca 150 000 euro på årsnivå och finns beaktad i
budgetförslaget för år 2020.
I och med att Kårkulla Fastighets Ab planeras upphöra med sin affärsverksamhet vid
utgången av år 2019 och hela dess fastighetsmassa då skulle överföras till samkommunen, föreslås att samkommunen från och med ingången av år 2020 utökar sin förtroendemannaorganisation med en av styrelsen underställd sektion för fastighetsärenden med ansvar och beslutanderätt som framgår av förslaget till ny förvaltningsstadga.
Förutom de ändringar som krävs i förvaltningsstadgan med anledning av den föreslagna ändringen i tjänstemannaorganisationen och förslaget om införande av en fastighetssektion har vid tillämpningen av stadgan framkommit att vissa bestämmelser
kräver förtydliganden och justeringar, främst i kapitel 7 som gäller samkommunens
personal.
Bilaga:

Förslag till förvaltningsstadga från 1.12.2019

Stödmat.:

Sammandrag av föreslagna ändringar i förvaltningsstadgan
Gällande förvaltningsstadga

Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige, att samkommunens förvaltningsstadga ändras i enlighet
med bifogade förslag. Den ändrade förvaltningsstadgan tillämpas från 1.12.2019.

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

Förslaget godkändes.

___________________________________
Fullmäktige 14.10.2019 § 19
Bilaga:

Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan från 1.12.2019

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Fullmäktige

Sammanträdesdatum
14.10.2019

Sid
10

Styrelsens förslag:
Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige, att samkommunens förvaltningsstadga ändras i enlighet
med bifogade förslag. Den ändrade förvaltningsstadgan tillämpas från 1.12.2019.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Fullmäktige

Sammanträdesdatum
14.10.2019

Sid
11

KARKULLA:298 /2019

§ 21

Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2020

Styrelsen 19.9.2019 § 112
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Kårkulla samkommun har tillämpat fasta prestationspriser ända sedan år 1997, dvs.
var och en medlemskommun betalar detta prestationspris i förhållande till den service
som medlemskommunen köper.
Kommunernas betalningsandelar
Hänvisande till budgetens bilagor angående driftshushållningens och investeringsbudgetens finansiering bör fullmäktige fastställa de kommunala betalningsandelarna för år
2020. Kommunernas betalningsandelar för driften stiger till sammanlagt 55 761 420
euro (53 473 320 euro år 2019), vilket är en ökning med 2 288 100 euro eller 4,28 %
från år 2019. Av ökningen på 4,3 % hänför sig 1,2 % eller ca 0,65 miljoner euro till utökat antal prestationer, medan resten, 3,1 % eller 1,65 miljoner euro beror på kategoriförskjutningar närmast beroende på ett åldrande klientel och nya brukares alltmer krävande vårdbehov. Beträffande investeringsbudgeten, vars bruttoslutsumma för samkommunens del uppgår 6,40 miljoner euro, konstateras att den finansieras genom
budgetlån uppgående till samma 6,4 miljoner euro.

Förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt bilaga (Budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2020 fastställa även andra avgifter om samkommunens fördel så kräver eller det för en enskild kommun eller samkommunen
kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften
- befullmäktiga styrelsen att under år 2020 fastställa avgifter där andra finansiärer
(arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och andra
specialtjänster och varor som kan bli aktuella under året enligt vad som sägs i förvaltningsstadgan § 114 och 115.

Beslut:

Förslaget godkändes.

________________________________
Fullmäktige 14.10.2019 § 21
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt bilaga (Budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022)
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- befullmäktiga styrelsen att under år 2020 fastställa även andra avgifter om samkommunens fördel så kräver eller det för en enskild kommun eller samkommunen
kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften
- befullmäktiga styrelsen att under år 2020 fastställa avgifter där andra finansiärer
(arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och andra
specialtjänster och varor som kan bli aktuella under året enligt vad som sägs i förvaltningsstadgan § 114 och 115.
Beslut:

Förslaget godkändes.
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KARKULLA:299 /2019

§ 22

Upptagande av budgetlån 2020

Styrelsen 19.9.2019 § 111
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi
Enligt grundavtalet § 18 kan samkommunen anskaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifter bl.a. i form av lån från finansiella institut.
Fullmäktige beslöt 15.10.2018 § 28 att styrelsen beviljas rätt att under åren 2019 uppta
maximalt 14,7 miljoner euro långfristig kredit. För att finansiera den nya kris- undersöknings- och rehabiliteringsenheten i Pargas, vars byggnadsarbeten inleddes redan
hösten 2018, lyftes första raten av detta lån, 3,75 miljoner euro redan i oktober 2018
varför samkommunen bokföringsmässigt kommer att lyfta 10,6 miljoner euro nya lån
2019. Som av ekonomiplanens sifferdel för år 2020 framgår kommer det att finnas behov av att finansiera nya projekt inom investeringsbudgeten med budgetlån till ett totalbelopp om 6 400 000 euro år 2020.
Förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2020 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 6,4 milj. euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

__________________________________
Fullmäktige 14.10.2019 § 22
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2020 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 6,4 milj. euro.
Beslut:

Förslaget godkändes.
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KARKULLA:292 /2019

§ 23

Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2020

Styrelsen 19.9.2019 § 112
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi
Varje medlemskommun äger en andel i Kårkulla samkommuns grundkapital. I enlighet
med samkommunens grundavtal skall på detta grundkapital årligen erläggas en ränta
åt medlemskommunerna. Räntan skall årligen fastslås av fullmäktige i samband med
godkännandet av nästa års budget och utbetalas i december månad under budgetåret.
Priset för samkommunens service till en medlemskommun innehåller återbäring i form
av ränta på grundkapitalet, medan detta inte är fallet för icke medlemskommuner.
Merparten av all verksamhet köps av medlemskommunerna och försäljningen till icke
medlemskommuner utgjorde enligt bokslutet för år 2018 endast 1,8 % av de totala
kommunala betalningsandelarna. För att kunna betala ut någon ränta i slutet av året är
samkommunen tvungen att ta in summan under året i form av förhöjda avgifter.
För år 2019 beslöt fullmäktige att på grund av den låga räntenivån tillämpa en räntesats på 0,25 %. Eftersom räntorna fortsättningsvis är mycket låga och så väntas förbli
också på medellång sikt har budgetförslaget för år 2020 uppgjorts enligt en räntesats
på 0,25 %
Samkommunens grundkapital uppgår för närvarande till 8 802 607,95 euro och 0,25 %
på detta kapital betyder således 22 000 euro i ränta för år 2020.
Förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2020 betalas
enligt en räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut:

Förslaget godkändes.

__________________________________________
Fullmäktige 14.10.2019 § 23
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2020 betalas
enligt en räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.
Beslut:

Förslaget godkändes.
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KARKULLA:290 /2019

§ 24

Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2020

Styrelsen 19.9.2019 § 113
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi
I samkommunens förvaltningsstadga § 111 stadgas att beslut om inköp och försäljning
av tillgångar inom bestående aktiva fattas av styrelsen enligt grunder som fullmäktige
godkänt och i samma förvaltningsstadga § 49 punkt 3 sägs att styrelsen beslutar om
köp, försäljning och byte av fast eller lös egendom upp till ett maximibelopp som årligen fastställs av fullmäktige.
Fullmäktige beslöt 15.10.2018 § 26 att styrelsen under år 2019 har rätt att besluta om
köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp
om 1 000 000 euro.
Enligt nu gällande förvaltningsstadga (§ 111) kan styrelsen delegera sin beslutanderätt
gällande köp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva till andra organ och
tjänsteinnehavare.
Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2020 har rätt att besluta om
köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp
om 1 000 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

______________________________________

Fullmäktige 14.10.2019 § 24
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2020 har rätt att besluta om
köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp
om 1 000 000 euro.
Beslut:

Förslaget godkändes.
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KARKULLA:291 /2019

§ 25

Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2020

Styrelsen 19.9.2019 § 114
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2020 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
2019 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 2020 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 ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut fram till
30.04.2020.

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:
Förslaget godkändes.
___________________________________________
Fullmäktige 14.10.2019 § 25
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2020 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 ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut fram till
30.04.2020.
Beslut:

Förslaget godkändes.
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§ 26

Ärenden för information och vidare beredning

Beslut:

Antecknades att ärenden för information och vidare beredning inte förelåg.

§ 27

Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden
Upptas till behandling och avgörande andra brådskande ärenden om samtliga närvarande fullmäktige därtill bifaller.

Beslut:

Antecknades att brådskande ärenden för behandling och avgörande inte förelåg.

§ 28

Delgivande av besvärsanvisning
Besvärsanvisning fogas till protokollet.
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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)
- 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 beslutet sju dagar efter det att protokollet
fanns att tillgå i samkommunens allmänna datanät.
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 oriktigg ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
- beslutet annars strider mot lag.
Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna hos 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.
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Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I besvären, som ska 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 hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvärsskriften, ska även denna persons namn och
hemkommun uppges i besvären.
I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig behövlig 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 om det inte finns anledning
att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvären ska bifogas
- 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 avgifter för domstolsavgifter
(1455/2015).
Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns registratur.
Post- och besöksadress: Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
E-postadress:
info@karkulla.fi
Faxnummer:
0247431 343
Telefonnummer:
*0247 431 222, 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)
Öppettider för registraturen: må-fr 9-15
Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet ___/___2019
Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes ___/___2019
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes __/___2019
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