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TILLFÖRORDNADE SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Samkommunen har sitt sextionde verksamhetsår 
bakom sig. Ett år som inget annat.

Samkommunens sextionde verksamhetsår kommer att 
gå till historien som ett år präglat av en förtroendekris 
och covid-19-pandemin, men även av insikten om vikten 
av samarbete, flexibilitet och kreativitet för att säkerstäl-
la god vård och omsorg för vår målgrupp. 

Omstruktureringen av verksamheten för att möta 
direktiven under pandemin och ändå beakta brukarnas 
individuella behov har genomsyrat arbetsbilden un-
der år 2020. I februari tillsattes en pandemigrupp inom 
Kårkulla bestående av verksamhetschefen, överläkaren, 
personal chefen, företagshälsovårdaren och avdelnings-
skötaren. Pandemigruppens uppgift inom samkommu-
nen är att kontinuerligt följa med covid-19 läget och ge 
ramar för verksamheten utgående från myndighetsdi-
rektiv. För pandemigruppens del var våren 2020 tillsvi-
dare den mest intensiva perioden då allting var nytt och 
det inte fanns riktlinjer på samma sätt som idag.  

Enheterna för dagverksamhet var under våren helt 
eller delvis stängda. För brukare som hade en boende-
plats på Kårkulla ordnades dagverksamheten på bo-
endet medan övriga brukare fick individuellt anpassad 
dagverksamhet i den mån personalen räckte till. Från 
och med hösten 2020 har inga dagverksamhetsenheter 
hållits stängda, utan verksamheten har tillämpat olika 

hybridlösningar för att minimera gruppstorlekarna och 
för att kunna erbjuda samtliga brukare en plats. Brukar-
na har då fått sin sysselsättning på en enhet för dagverk-
samhet eller så har dagverksamheten erbjudits på boen-
det. Flexibiliteten från personalens sida har varit stor. 

För boendeenheternas del har såväl besök, inflyttning 
och korttiden begränsats av restriktioner. Besöksförbud 
har periodvis varit gällande, inflyttning har inte kunnat 
förverkligas, korttiden har hållits stängd med endast in-
dividuella lösningar i form av krisvård. 

Med de restriktioner som varit har stora utmaningar 
funnits kring att fylla nya boendeplatser. Ett nytt bo-
ende på Elovägen i Helsingfors öppnade i januari 2020 
och i juni 2020 öppnades Björnbacken i Borgå. Speciellt  
Nyland har under året haft många lediga boendeplatser 
vilket har varit en stor ekonomisk utmaning. På grund av 
detta stängdes en liten boendeenhet (Parisgränden) i 
Helsingfors i november 2020. Brukarna flyttade till andra 
lediga boendeplatser i regionen. 

Inom den rådgivande sektorn blev många besök till 
daghem, skolor och hem inhiberade under våren. Även 
diverse nätverksmöten blev för en tid satta på is. Perso-
nal, brukare och samhället i övrigt anpassade sig dock 
snabbt och många träffar och möten kunde börja hållas i 
digitalt format eller fysiskt i mindre grupper. 

Pandemin hade en anmärkningsvärd inverkan på Ex-
pert- och utvecklingscentrets (EUC) verksamhet. Det ny-

byggda kris- undersöknings- och rehabiliteringscentret 
(KUR) var klart att tas i bruk i mars, men på grund av gäl-
lande restriktioner kunde centret inte ta emot brukare 
under tiden mars till oktober. Enbart fyra platser samt en 
krisplats var i användning och den ekonomiska förlusten 
var betydande.  

De övriga enheterna lyckades omforma verksam-
heten till fungerande helheter med såväl boende- som 
dagverksamhet och experttjänsterna var i linje med mål-
sättningen att förtydliga och utöka produkterna.  

EUC lyckades trots omständigheterna upprätthål-
la kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001 standar-
den och beviset är ett förnyat certifikat som omfattar 
hela samkommunen och gäller för tiden 18.11.2020-
23.11.2023. Vidare har produktutveckling, avveckling 
av institutionsvården, fullföljande av nationella riktlinjer 
och kvalitetskriterier och säkerställande av gott kvali-
tetsarbete fortsatt, om också med vissa förseningar och 
utmaningar på grund av pandemin.  

Betydande arbetsinsatser var gällande under år 2020 
för att säkerställa att organisationsförändringen, där om-
sorgsbyråerna blev en del av EUC från och med 1.1.2021, 
skulle bli ett genomtänkt och fungerande koncept. 

Arbetet inom IT präglades under 2020 av vetskapen 
om nya krav samkommunen var tvungen att uppfylla, 
med början från 2021, gällande myndighetsrapportering 
och krav på central dokumentation av vårdhändelser.  
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Kårkullas existerande ekosystem hade inga möjligheter 
att möta dessa krav.  Systemhelheterna för ekonomi , HR 
och vård har därmed varit i fokus under hela året.   

Kårkulla samkommun stod inför stora risker helt kon-
kret. Riskerna ökar också när man är tvungen att för-
nya stora systemhelheter på samma gång. I framtiden  
är det av yttersta vikt, att vi undviker dylika situationer  
om man skall ta lärdomarna med sig från 2020.  Den nya 
kommun- och klientfaktureringen missade även målet 
31.12.2020. Leverantören estimerade arbetsmängden fel 
och vi var som beställare för sent ute. Riskkartan lyste rött. 
Samkommunen hamnade att arbeta förbi problemet via 
tillfälliga lösningar, som inte är optimala på något sätt.  

Tanken var att utvidgningen av AbilitaHV skulle starta 
hösten 2020 mot övriga boendeenheter i alla regioner. 
Situationen med pandemin orsakade att fortbildningar-
na måste upphöra och därmed att tidtabellen inte höll, 
som det var tänkt. Om man tar något positivt med sig 
från detta, är att IT fick mera tid att utveckla miljön för 
vårdsystemet som helhet och systemhelheten kunde 
även kvalitetssäkras. Vi är på så sätt bättre förberedda 
inför 2021.  

Året var utmanande även inom fastighetsservicen. 
Möjligheterna att utföra servicearbeten eller grundför-
bättringar av icke brådskande natur begränsades med 
besöksförbuden vid våra verksamhetspunkter. Samkom-
munens driftsbudget belastades med oförutsedda kost-

nader för skyddsutrustning och stora inkomstbortfall i 
verksamhetsintäkterna ledde till att fastighetssektionen 
beslöt skjuta fram planerade rivningsentreprenader på 
kommande år. Nämnvärda större enskilda åtgärder fast-
ighetsservicen gjort var förbättrande av boendeklimatet 
på flera enheter genom installation av kylanläggningar. 

Under året färdigställdes två större investeringspro-
jekt som påbörjats innan pandemin, därav samkom-
munens största enskilda investeringsprojekt sedan 
samkommunens start. Kris-, Undersöknings- och Reha-
biliteringsenheten togs emot i mars 2020. Kristinestads 
arbetscentral färdigställdes i sin tur i september. 

Vid personalavdelningen ställde den nya arbetstids-
lagen, som trädde i kraft 1.1.2020, till det med nya reg-
ler om bland annat förlängd dygnsvila och Valviras krav 
om vakande nattpersonal satte resursplanerarnas krea-
tivitet på prov. Arbetstidsförlängningen enligt konkur-
renskraftsavtalet tog slut den 30.8.2020, samt allmänna 
löneförhöjningen på 1,22% den 1.8.2020 har hållit löne-
kontoret sysselsatta. Personalförvaltningen har under 
året 2020 arbetat med förberedelser till kommande HR 
systemutbyte i april 2021. Processer och behov har kart-
lagts och arbetsgrupper tillsats.  

Utöver systemutbyte är det pandemin som orsakat 
mycket extra arbete. Eftersom personalkostnader är den 
största budgetposten för samkommunen blev det tidigt 
tydligt att samkommunen behövde strama åt ordentligt, 

när det kom till personalkostnader.  Lokala avtal om ge-
nerösare alarmpeng sades upp, varje anställning analy-
serades noggrant och nattersättning förvandlades till 
ledig tid om enheten inte hade behov av extra personal 
på plats, bara för att nämna några åtgärder som resulte-
rade i att 1,9 miljoner kunde sparas i personalkostnader 
jämfört med budget.  

Företagshälsovårdaren har arbetat hårt med att skaf-
fa fram pandemirelaterat skyddsmaterial till hela sam-
kommunen och pandemidirektiv har tagits fram. Perso-
nalförvaltningen har också varit delaktig i utvecklandet 
av triangelmodellen, där enhetschefen stöds av en sjuk-
skötare och handledare med ansvarsuppgifter och några 
enheter har under 2020 påbörjat med sina piloteringar. 

Pandemin återspeglas också i samkommunens eko-
nomiska läge vid årets slut. Samkommunen budgeterade 
-801 570 euro för år 2020. Bokslutet visar ett negativt re-
sultat på -2 412 331 euro vilket är -1 610 761 euro sämre 
än budget. Förutom stängda och begränsade verksam-
heter påverkades intäktsbortfallet också av Kårkulla sam-
kommuns styrelsebeslut i december 2019 om att sänka 
avgifterna för boendekategori 1 och 2 med 30 % för år 
2020. På utgiftssidan översteg kostnaderna för vårdför-
nödenheter, rengöring och arbetstidsersättningar klart 
både den budgeterade nivån och nivån under tidigare år. 
Lägre rese-, transport- och utbildningskostnader bidrog 
dock till att förlusten under året inte blev ännu större.  
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KÅRKULLA SAMKOMMUNS  
PERSONALORGANISATION

SAMKOMMUNS- 
DIREKTÖR

Expert- och utvecklingscenter Centralförvaltning

Verksam- 
hetschef

Ekonomi- 
chef

Personal- 
chef

Fastig- 
hetschef

IT- 
chef

Regional förvaltning

Chef för expert- 
och utvecklings- 

centret

Utvecklingsteam 
Kliniskt team 
Expertteam

Samarbetsorgan 
för substans- och 

kvalitetsfrågor

Serviceen- 
hets- 

chefer

Region- 
chefer

Serviceenhets-
chefer

Till skillnad från kommuner och sjukvårdsdistrikten har 
staten inte ersatt samkommuner för extra kostnader och 
inkomstförluster som orsakats av coronapandemin.   

Samkommunens framtida verksamhet, dess kvalitet 
och förmåga till flexibilitet, samt utveckling av tydliga 
produkter med konkurrenskraftiga priser, utgör hörnste-
narna i de utmaningar vi ställs inför. Kårkulla samkom-
mun fortsätter att aktivt jobba för att brukarna skall få 
god, individuell och modern service på sitt modersmål 
svenska. 

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack för det gånga året 
till hela personalen. Året har på många sätt varit turbu-
lent, men trots det har våra brukare fått den omsorg och 
vård de behöver. 

Pargas 16.3.2021 

Susanne Karlsson, tillförordnad samkommunsdirektör/
chef för Expert- och utvecklingscentret  

i samarbete med övriga ledningsgruppen bestående av: 
Peter Blomgren, fastighetschef; Otto Domars, verksam-
hetschef; Mikael Ekblom, IT-chef; Jeanette Gripenberg, 
personalchef och Minna Näsman, ekonomichef
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Fullmäktige är samkommunens högsta beslutsfattande 
organ. Representanterna till fullmäktige väljs vart fjärde 
år av medlemskommunerna på basis av antalet svensk-
språkiga invånare i kommunen. För sin mandatperiod 
utser fullmäktige en revisionsnämnd, styrelse och regi-
onala nämnder i Nyland, Åboland och Österbotten. Sty-
relsen tillsätter för sin mandatperiod en sektion för fast-
ighetsärenden vid namn fastighetssektionen.

För att öka och trygga personer med funktionsnedsätt-
nings medinflytande och självbestämmanderätt samt 
anhörigas delaktighet väljer de regionala nämnderna 
medlemmar till regionala brukar- och anhörigråd. Bru-
karrådens medlemmar utses bland de personer som 
får service av samkommunen och medlemmar till an-
hörigråden bland brukarnas anhöriga så att de i mån av 
möjlighet representerar brukare i olika åldrar, med olika 
grad av funktionsnedsättning och från olika verksam-
hetsformer.

FÖRTROENDEORGAN

FULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Kårkulla samkommuns fullmäktige ansvarar för sam-
kommunens verksamhet och ekonomi. 

Fullmäktiges presidium

Ordförande Christer Rönnlund, Kristinestad,  
I viceordförande Jonas Heikkilä, Åbo,  
II viceordförande Inger Östergård, Helsingfors.

Fullmäktige sammanträdde 3 gånger; 11.6, 14.10 och 
16.12.2020 och behandlade 45 paragrafer.

REVISIONSNÄMNDEN 

Ordförande Bo Grönholm,  
viceordförande Touko Niinimäki

Kommun Ordinarie medlem

Esbo Bo Grönholm
Helsingfors Touko Niinimäki
Pargas Hanna Järvinen 
Kimitoön Marléne Eriksson
Jakobstad Bengt Kronqvist

STYRELSEN

Styrelsen har i uppgift att leda samkommunens förvalt-
ning enligt de grunder fullmäktige godkänt.  
Styrelsen sammanträdde 14 gånger under året. Behand-
lade paragrafer: 177

Ordförande: Anna Lena Karlsson-Finne, viceordförande 
Hilkka Toivonen

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1.1 – 31.12.2019

Kommun Ordinarie medlem

Grankulla Anna Lena Karlsson-Finne 
Sjundeå Hilkka Toivonen
Korsholm Annika Ahläng
Kyrkslätt Irja Bergholm
Pedersöre Roger Eriksson
Sibbo Kjell Grönqvist
Pargas Kim Lindstedt 
Åbo Camilla Sandell
Åbo Jukka Surakka
Helsingfors Pekka Tiusanen
Lojo Roger Weintraub

De regionala nämnderna tillsätter brukarråd. Brukarrå-
dens medlemmar utses bland de personer som får servi-
ce av samkommunen. Rådens huvudsakliga uppgift är att 
öka brukarnas medinflytande och självbestämmanderätt.
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FÖRTROENDEMANNAORGANISATION

STYRELSEN
11 medlemmar

REVISIONS- 
NÄMND

5 medlemmar

VALNÄMND
5 medlemmar

REGIONALA 
NÄMNDEN 
I ÅBOLAND

7 medlemmar

REGIONALA 
NÄMNDEN I 

ÖSTERBOTTEN
7 medlemmar

BRUKARRÅD
i västra, mellersta
och östra Nyland

7 medlemmar

BRUKARRÅD
i Åboland

7 medlemmar

BRUKARRÅD
i södra, mellersta 

och norra 
 Österbotten

7 medlemmar

REGIONALA 
NÄMNDEN 
I NYLAND

7 medlemmar

FASTIGHETS- 
SEKTIONEN

5 medlemmar

ANHÖRIGRÅD
i västra, mellersta
och östra Nyland

5 medlemmar

ANHÖRIGRÅD
i Åboland

5 medlemmar

ANHÖRIGRÅD
i södra, mellersta 

och norra 
 Österbotten

5 medlemmar

De 33 svensk- och tvåspråkiga  
kommunerna i Finland  
upprätthåller tillsammans  
Kårkulla samkommun.
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Vi tror att alla människor 
har något att erbjuda och 
rätt att delta i samhället.
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VÅRA SERVICEFORMER ERBJUDS PÅ FÖLJANDE ORTER

EUC; institutionsvård,  
klinisk vård samt  
kliniska experttjänster

Pargas

Boende (gruppboende,  
lägenhetsboende,  
stödboende)

Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Jakobstad,  
Karleby, Kimitoön, Korsholm, Kristinestad, Kyrkslätt,  
Larsmo, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre, Raseborg,  
Sibbo, Vasa och Åbo

Verksamhet som  
främjar delaktighet  
och sysselsättning

Borgå, Hangö, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Kimitoön, 
Kristinestad, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre,  
Raseborg, Vasa och Åbo

Rådgivande verksamhet
Borgå, Jakobstad, Helsingfors, Närpes, Pargas, Raseborg 
och Vasa

Arbetsverksamhet  
enligt  
socialvårdslagen 

Borgå, Jakobstad, Kimitoön, Korsnäs och Pargas

BRUKARE SOM FÅTT INSTITUTIONSVÅRD 2020

Ålders-  
kategorier

Totala antalet brukare  
som fått institutionsvård  

under året 

Utskrivna  
under året Avlidna I institutionsvård  

31.12.2020

0–6 år 0 0 0 0

7–17 år 0 0 0 0

18–45 år 14 1 0 13

46–64 år 17 2 0 15

65 år– 7 0 1 6

Sammanlagt 38 3 1 34

Arbetet eller syssel-
sättningen på enheten 
kan bestå av till exempel 
hantverk och skapande 
verksamhet.
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ANLITAD SERVICE PER VERKSAMHETSFORM I NYLAND, ÅBOLAND 
OCH ÖSTERBOTTEN (ANTAL BRUKARE)
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Specialomsorg

Kårkulla samkommun har sju regionala omsorgsbyråer 
som är belägna i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Ekenäs, 
Helsingfors och Borgå. Omsorgsbyråpersonalen består 
av ett arbetsteam om socialkuratorer, psykologer och 
pedagogiska handledare. Via omsorgsbyårerna har man 
tillgång till läkartjänster. Omsorgsbyråerna hade också 
ett nära samarbete och teamarbete med Expert- och 
utvecklingscentrets experter och terapeuter. Några av 
dem, till exempel autismhandledare, är stationerade på 

OMSORGSBYRÅER

en omsorgsbyrå och arbetar inom ett större fält över re-
giongränser. Omsorgsbyråns team är mobilt och arbetar 
mycket på fältet beroende på brukares eller samarbets-
partners behov.

Omsorgsbyråerna fungerade som en central länk 
mellan kommuner, brukare, anhöriga, övriga samarbets-
partners och Kårkulla. Ofta sker en första kontakt med 
specialomsorgen via den lokala omsorgsbyrån. Omsorg-
byrån gav stöd och service till personer med intellektuell 

eller annan funktionsnedsättning samt till deras familjer. 
Service erbjöds i form av handledning, rådgivning, stöd, 
stödsamtal, information, konsultation, bedömningar 
och tester. På grund av Covid-19 hölls de flesta IP-mö-
ten och nätverksmöten via Teams under år 2020. En del 
anhöriga och brukare har inte velat delta på distans och 
även tillgången till rätt teknik har medfört vissa utma-
ningar. Pandemin har också påverkat samkommunens 
möjligheter att svara på specialbehov som efterfrågats.
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Korttidsvård innebär planerad vistelse på enhet och för-
verkligades som morgonvård, eftermiddagsvård, avlast-
ning eller boendeträning. Enheterna för korttidsvård är 
hemlika utrymmen där personer i olika åldrar kan vistas 
för kortare eller längre tid. Korttidsvistelserna varierade 
från några timmar till flera veckor per gång, dock högst 
tre månader i ett sträck, allt utgående från familjens be-
hov. Perioderna för korttidsvården var för många regel-
bundet återkommande. På korttidsvårdsenheten fick 
brukare också boendeträning och samtidigt förberedel-
se för flytt till eget hem. Vid planering av korttidsvistelser 
strävade man till att beakta brukarperspektivet, det vill 
säga att forma verksamheten enligt behovet och efter-
frågan på korttidsvård.

KORTTIDSVÅRD

KORTTIDSVÅRD INOM GRUPPBOENDET

BRUKARE SOM FÅTT KORTTIDSVÅRD 2020

Korttidsvård
inom grupp-

boendet totalt

182
Korttidsvård
inom familje-

vården

0

Nyland

Åboland

Österbotten

1

0-6 år

3

7-17 år

27

48

9

18-45 år

19

8

65

46-64 år

2

65 år-

60

50

40

30

20

10

0

70
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Verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning 
består av arbetslivsorienterad och livsorienterad servi-
ce. Servicen utgår från individens behov och önskemål. 
Vid planering och förverkligande av servicen används 
personcentrerad planering som är både ett tankesätt 
och en samling konkreta verktyg. Grundtanken inom 
personcentrerad planering är att öka brukarens delak-
tighet och självbestämmande.

Verksamheten utvecklas i enlighet med de nationel-
la kvalitetsrekommendationerna för verksamhet som 
främjar delaktighet och sysselsättning. 

Inom den livsorienterade verksamheten erbjuds 
sysselsättning, stimulans, fysiska aktiviteter och möjlig-
het till social samvaro. I den här verksamheten satsas 
speciellt på kommunikations- och begåvningsstödjande 
hjälpmedel för att skapa bättre förutsättningar för bru-
karen att förstå och bli förstådd. Många gånger krävs att 
miljön är långt tillrättalagd enligt individuella behov. Be-
hovet av personalstöd är ofta stort. 

Den arbetslivsorienterade verksamheten omfattar 
intern serviceproduktion, t.ex. köks-städarbeten, utear-
beten, hantverk och konst, media samt underleveransar-
beten. Utbudet varierar inom de olika serviceenheterna. 
Till den arbetslivsorienterade verksamheten hör också 
utlokaliserad arbetsverksamhet och Arbete med stöd.

År 2020 var ett annorlunda år för verksamheten. 
Under våren var verksamhetspunkterna stängda p.g.a. 
Coronapandemin. Dagverksamhet ordnades på grupp-
boendena för dem som bodde där. Personalen jobbade 

ARBETS- OCH DAGVERKSAMHETEN
VERKSAMHET SOM FRÄMJAR DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING

på boendena. Från verksamheterna strävade man till att 
upprätthålla någon form av kontakt också med dem som 
blev utanför dagverksamheten på boendena. Kontakten 
kunde vara t.ex. telefonsamtal, promenader, hemkör-
ning av lunch. De större köken inom verksamheterna var 
öppna och därifrån levererades luncher till boendena.

I juni började enheterna öppna i begränsad utsträck-
ning, närmast för små grupper som bodde hemma hos 
föräldrarna eller i egen bostad och konstaterades ha 
stort behov av aktiviteter dagtid.

Fr.o.m. augusti öppnade enheterna på nytt, med 
många begränsningar.  Grupperna skulle inte vara blan-
dade. De som kom från samma boende var i samma 
grupp på dagverksamhetsenheten.

Allmänna aktiviteter kunde inte ordnas och t.ex. sim-
hallsbesök, besök till konditionshallar och kurser i sam-
arbete med externa aktörer föll bort. Många av de aktivi-
teter som under normalförhållanden erbjuds inom våra 
verksamheter kunde inte erbjudas under hösten, trots 
att verksamhetsenheterna var öppna.

I perioder övergick man också under hösten i en del 
regioner delvis till dagverksamhet på boendena, bero-
ende på hur smittoläget utvecklades.

ARBETE MED STÖD OCH UTLOKALISERAD 
ARBETSVERKSAMHET
Inom Kårkulla samkommun arbetar sex arbetslivsträ-
nare, tre i Nyland, en i Åboland och två i Österbotten. 
Arbetslivstränaren handleder och stöder brukare enligt 

metoden Arbete med stöd. Målet är att underlätta bru-
karens arbetssökande och placering på arbetsmarkna-
den. Arbetslivstränaren ger brukaren ett långvarigt stöd 
för att hen ska klara sig i arbetslivet.  Arbetslivstränarna 
ger stöd både till brukare i utlokaliserad arbetsverksam-
het och till dem som har arbetsavtal på öppna arbets-
marknaden. 

Utlokaliserad arbetsverksamhet innebär arbetsupp-
gifter som utförs på arbetsplatser ute i samhället, men 
så att brukaren inte är i anställningsförhållande. Strävan 
är att så många som möjligt ska kunna få ett arbetsavtal.

P.g.a. pandemiläget var många borta från sina arbets-
platser under våren.  Under hösten kunde ändå de flesta 
återvända till sina arbetsplatser.

Att utveckla Arbete med stöd är viktigt med tanke på 
de ungdomar som kommer till våra verksamheter. De 
unga vill ha valfrihet och individuellt anpassade arbets-
platser, där de har sådana arbetsuppgifter som intresserar 
dem och där de upplever att de är en del av närsamhället.

Trots de utmaningar som fanns p.g.a. pandemiläget 
gjordes 11 nya arbetsavtal under året, vilket är fler än un-
der tidigare år. Sammanlagt arbetade 20 personer med 
arbetsavtal under året.

På hösten ordnades också en virtuell tematräff för 
personer i utlokaliserad arbetsverksamhet/löneavtal. 
Tematräffen innebar att brukare från Kårkullas olika re-
gioner träffades virtuellt och diskuterade kring hur de 
upplevt Coronapandemin och hur det påverkat deras 
arbetssituation.
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Kårkulla samkommun har ett nätverk för arbetslivs-
tränarna, för att stöda dem i deras arbete och förmedla 
information och kunskap. Nätverket har haft regelbund-
na virtuella träffar under året.

ARBETSVERKSAMHET I REHABILITERINGSSYFTE
Denna arbetsverksamhet ordnas av kommunen enligt 
Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Kommu-
nen kan i sin tur ingå avtal med Kårkulla om ordnande av 
nämnda verksamhet. Syftet med arbetsverksamheten är 
att förbättra en persons livskompetens samt skapa sys-
selsättningsförutsättningar.

Under året har den här verksamheten erbjudits i liten 
skala på våra enheter i Korsnäs, Karleby och Pargas. 

SAMARBETSPROJEKT
Högskolan Arcada samarbetade under året med Kår-
kulla samkommun i projektet ”Att stödja personer med 
intellektuell funktionsnedsättning att få arbete”. I pro-
jektet kartlades nuvarande situation gällande arbets-
möjligheter både från arbetstagarnas och arbetsgivar-
nas synvinkel. 

Kårkulla samkommun är också samarbetspart i 
FDUV:s projekt ”Steget vidare – från arbetsverksamhet 
till arbete med lön”. Målet för projektet är att sprida kun-
skap om stöd och arbetssätt för att främja anställning på 
öppna arbetsmarknaden för personer med intellektuella 
eller liknande funktionsnedsättningar.

BRUKARE SOM DELTAGIT I VERKSAMHET SOM FRÄMJAR 
DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING 2020

Region

Brukare som  
deltagit i  

verksamhet som 
främjar delaktig-
het och syssel- 
sättning 2020

Brukare i utlokalise-
rat arbete 2020  
(helt el. delvis) 
(beräknas utg.  

från totala antalet  
brukare)

Brukare i  
lönearbete  

som fått  
arbete med  
stöd service

Utskrivna 
under året

Brukare  
per 31.12

Nyland 233 34 11 8 259

Åboland 89 6 3 8 81

Österbotten 349 50 9 15 337

EUC 27 – – 5 22

 Dagverksamhet totalt 671 90 23 31 596

NYA VERKSAMHETSUTRYMMEN
I Kristinestad blev nya verksamhetsutrymmen färdiga 
under sommaren. Den nya dagverksamheten finns på 
samma tomt som boendeverksamheten i Kristinestad 
och erbjuder verksamhet till ca 10 personer.
Treklangens serviceenhet i Helsingfors flyttade under 
sommaren också till andra utrymmen. Hyresvärden för 
de tidigare utrymmena sökte nya utrymmen till verk-

samheten p.g.a. att verksamheten inte kunde fortsätta i 
de tidigare utrymmena, då ägarförhållandena ändrades.
I Jakobstad blev nya utrymmen för serviceenheten Intek 
klara just före årsskiftet 2020-2021. Kårkulla samkom-
mun hyr de nya utrymmena av Ebba fastigheter.  Verk-
samheten flyttade från flera olika verksamhetspunkter 
till de nya utrymmena under december månad. I de nya 
utrymmena erbjuds verksamhet till ca 90 personer.

ARBETSLIVSORIENTERANDE SERVICE (ALO) består av tillverk-
ning och produktion av egna varor och tjänster, samt underleve-
rantörsarbeten eller andra individuellt anpassade arbetsupp-
gifter. Förutom arbete ges möjlighet till fysiska och kulturella 
aktiviteter samt inslag av vuxenutbildning och social träning. 
Servicen kan ordnas inne på en serviceenhet eller som utlokali-
serad arbetsverksamhet på en arbetsplats.

LIVSORIENTERANDE SERVICE (LO) innefattar individuellt  
anpassad syssälsättning, fysiska aktiviteter och utvecklande 
upplevelser i en stimulerande miljö som ger möjlighet till sociala  
kontakter med andra. Verksamheten han sin grund i regelbun-
denhet och struktur som skapar en trygg miljö för interaktion 
och kommunikation.
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Kårkulla samkommun har internatboende endast i Par-
gas. Internatboendet arrangeras i samarbete med ut-
bildningsarrangören Optima.  Studerandena bor på in-
ternatet under skolveckan måndag-fredag. 

Ungdomarna vid internatet hade möjlighet att prova 
olika sätt att bo. Personalen hade nära samarbete med 
anhöriga för att skräddarsy stödet och målsättningen för 
de studerande. En viktig del av verksamheten var att låta 
studerandena växa in i vuxenlivet, att lära sig att vara till-
sammans med olika människor och att fungera i grupp.

Under studerandenas sista skolår började arbetet 
med personens hemkommun för att förbereda flytten 
till hemorten. Målsättningen var att studeranden under 
vårterminen hade klart för sig var hen kommer att bo 
och arbeta efter avslutad skolgång.

INTERNATBOENDE

FLYTTFÖRBEREDELSER
Under året ordnades en kurs i flyttförberedelser för  
personalen. Kursen riktade sig till omsorgbyrå- och 
boende personal.  I och med att flera nya boende-
möjligheter byggs och planeras och många 
förändringar i boende är på gång är det aktuellt att 
öka kunskapen kring hur man på ett bra sätt kan 
förbereda inför flytt.

Vi erbjuder service  
som stöder boende för  
personer i alla åldrar.



KÅRKULLA ÅRSBERÄTTELSE 2020  21

Specialomsorg

Kårkulla samkommun erbjuder individuella hem för per-
soner som behöver stöd i sin vardag. Boendeservicen 
planeras tillsammans med brukaren, hens nätverk och 
hemkommunen. Servicen planeras så att den täcker det 
stöd brukaren behöver som följd av en begränsning i 
funktionsförmågan. Boendealternativen är att bo i egen 
lägenhet med boendestöd, i lägenhetsboende nära an-
dra som också behöver boendeservice, eller att bo till-
sammans med andra i grupphem. Möjlighet till skräd-
darsydda boendelösningar finns också, till exempel att 
bo tillsammans med kompisar i en lägenhet. I verksam-
heten används personcentrerad planering för att stöda 
brukaren att vara delaktig i sitt eget liv och i utformandet 
av servicen. Förutom den fortgående boendeservicen 
erbjuder Kårkulla samkommun även temporär boende-
service i form av korttidsvård och internatboende. 

År 2020 var ett speciellt år på många sätt. Boende-
verksamheten drabbades hårt av följderna av Covid-19 
pandemin och enheterna har kämpat på i utmanande 
förhållanden. Inom Kårkulla samkommun har det tidvis 
rått besöksförbud på enheterna vilket har varit väldigt 
påfrestande för såväl brukare som närstående. Gällande 
fortbildning för personalen har pandemin satt stopp för 
det mesta. De fortbildningar som fanns i planerna att ge-
nomföras under år 2020 har lagts på is och genomförs då 
läget tillåter. 

BOENDEVERKSAMHET

Institutionsavvecklingen har framskridit under år 
2020. I utgången av året erhöll 30 brukare inom Kårkulla 
samkommun service inom ramarna för institutionsvård. 
Det har gjorts stora omstruktureringar på Kårkullaback-
en och arbetet fortsätter för att gradvis avveckla institu-
tionsvården.

I Borgå öppnade en ny enhet sina dörrar den 1.6.2020 
efter att enheterna i regionen genomgått en omstruktu-
rering. Björnstigens serviceenhet är ett modernt boende 
som består av 12 lägenheter som finns i Huktis i Borgå. 
Brukarna erbjuds individuell handledning för att kunna 
bo så självständigt som möjligt i sitt eget hem.

SENIORHEM
Inom Kårkulla finns av styrelsen fastställda seniorhem 
i samtliga regioner. Seniorhemmen är 15 till antalet. 
Det finns ett ökande behov av boendeservice för äldre. 
Verksamheten i seniorhemmen utgår från den åldrande 
brukarens behov och där finns personal under dygnets 
alla timmar. Vardagen på seniorhemmen innehåller akti-
viteteter och sinnesstimulering, men även vila, lugn och 
ro. Dagtid erbjöds klubbverksamhet/ aktiviteter för de 
äldre endera i skilda klubbutrymmen eller i seniorhem-
mets allmänna utrymmen. Det finns ett ökande behov 
av boendeservice för äldre och seniorhemsverksam-
heten utvecklas allt mer.

OLIKA FORMER  
AV BOENDE

GRUPPHEM

BOSTADSGRUPPER

SEPARATA BOSTÄDER 
(enrummare, tvårummare, trerummare)

Anknyter 
till en avveckling 
av institutions- 

boende

Egen 
bostad med 

gemensamma  
rum

Primärt 
i normalt 
bostads- 
bestånd
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Brukarens egna förmågor, styrkor och 
resurser fungerar som utgångspunkt 
då servicen utformas.
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BRUKARE SOM FÅTT BOENDESERVICE 2020

Gruppboende

Grupp-
boendet totalt

396
Lägenhets- 

boende totalt

186

Stödboende 
totalt

96

Boendeservice
totalt

678

Nyland

Åboland

Österbotten0

20

40

60

80

7-17 år 18-45 år 46-64 år 65 år-

Lägenhetsboende

0

10

20

30
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50

60

7-17 år 18-45 år 46-64 år 65 år-

Stödboende

0

5

10

15

20

25

30

35

7-17 år 18-45 år 46-64 år 65 år-
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CORONANS INVERKAN
Brukarråden brukar träffas 4 gånger varje år. 
Coronaviruset gjorde att vi hade svårt att träffas som 
vanligt. 
Under 2020 träffades brukarråden bara 1-3 gånger.

På sommaren och hösten träffades vi över Teams och 
utomhus. 
Sekreteraren för ett brukarråd träffade under ett av 
mötena en medlem i taget. 
Det här tog tid, men gav fina samtal. 
Träffarna över Teams har gjort att alla blivit bättre på att 
använda elektroniska hjälpmedel. Teamsträffarna har 
fungerat fint. 
De flesta tycker att det är trevligare att träffas så som 
förut, kunna se varandra och dricka kaffe tillsammans. 

I år har vi behövt lämna bort utfärder och träffar mellan 
brukarråd.
Vart fjärde år brukar det ordnas en storträff för alla 
brukarråd. 2020 skulle storträffen ordnas i Tammerfors. 
Storträffen flyttas till hösten 2021.
Det är tråkigt att lämna bort sådant medlemmarna 
väntat på. Medlemmarna verkar ändå ha tagit föränd-
ringarna bra. De har visat att de förstår att vi behöver 
vänta med att kunna ordna något. Medlemmarna har 
haft fina idéer och förslag till hur vi ändå kan jobba med 
våra viktiga ärenden.

Medlemmarna tycker att det börjar vara tråkigt och  

BRUKARRÅDEN 2020

jobbigt att vänta på att kunna delta i fritidsaktiviteter 
eller träffa andra. De önskar mera samtalsstöd för att 
prata om hur coronan påverkat vardagen.

VERKSAMHET UNDER ÅRET
Brukarrådet i Sydösterbotten har skrivit till Närpes stad. 
Som ett resultat av det har luftvärmepumpar installerats 
vid Närboda se.

Fix-TV har gjort en informationsvideo om brukarrådet i 
västra Nyland. 
Filmen finns på Kårkullas hemsida. 
Brukarrådsmedlemmarna tyckte att projektet var lyckat 
och meningsfullt.
En del brukarråd har hunnit träffa anhörigråden.

Brukarråden har pratat om vad coronan har betytt för 
brukarna hemma och på jobbet. 
Många andra fina samtal har också hållits. 
En del har pratat om hur viktigt det är att kunna känna 
sig trygg och att berömma andra då de gjort något bra.
Medlemmarna har varit oroliga över att enhetscheferna 
har så mycket jobb speciellt det här året. Allas rätt till 
lön för arbete har diskuterats. 
Vi har pratat om boendefrågor och husmöten.
På våra möten har vi läst protokoll från andra brukarråd, 
nämnder och EUC:s möten.

Sekreterarna har mera än tidigare försökt använda 
bilder i protokollen och skriva dem i lättläst form. Det är 

viktigt att Kårkullas texter är lätta att läsa och förstå.
Brukarrådet i mellersta Nyland träffades bara på våren 
och sommaren för att sekreteraren har bytt arbetsplats. 
En ny sekreterare kommer att väljas. 
Brukarrådet i västra Åboland träffades bara fram till hös-
ten för att många medlemmar av olika orsak har slutat i 
brukarrådet. 

SAMARBETE MED UTVECKLARNA VID EUC
Utvecklarna har flera gånger bett brukarrådet om hjälp 
med blanketter och texter. 
Vi har sett på Kårkullas hemsida och gett många förslag 
kring text och bilder. 
Vi har också sett på Kårkullas responsblankett och 
boendeplan.
Brukarrådet har hjälpt till med att göra texter tydligare 
och mera lättlästa. 
Medlemmarna har haft många mycket bra idéer och 
fina förslag. 
Brukarråden tycker det är bra att utvecklarna och andra 
ber om hjälp.

Brukarråden har också diskuterat orden ”brukare” och 
”klient”. 
Vi har funderat på vilket ord som kan användas i stället. 
Vi har kommit fram till att det är svårt att använda bara 
ett enda ord. Det beror på hur ordet skall användas. 
Ord som kan användas i stället är t.ex. ”person”, ”hyres-
tagare”, ”arbetstagare”, ”invånare”, ”medborgare”, ”stude-
rande” – precis som om vem som helst av oss.
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Kårkulla samkommun har sex regionala anhörigråd i en-
lighet med Kårkullas förvaltningsstadga( § 114). Anhö-
rigrådet består av minst fem medlemmar och regionche-
fen fungerar som sekreterare. Anhörigråden tillsätts för 
två år åt gången. Medlemmarna väljs av den regionala 
nämnden så att de i mån av möjlighet representerar bru-
kare i olika åldrar och från olika verksamhetsformer. 

Anhörigrådens uppgift är att bistå med värdefulla 
aspekter angående servicen och ge utlåtanden i ären-
den som gäller verksamheten.

En ny anhörigstrategi för tiden 2020-2023 godkändes 
av styrelsen 17.9.2020. Anhörigstrategin utgör en del 
av samkommunens kvalitetsarbete. Grundläggande för 
verksamheten är god service som innefattar begriplig-
het, hanterbarhet och meningsfullhet. Ur anhörigper-
spektiv betyder det följande:

• Öppen kommunikation och fungerande informations-
rutiner

• Anhörigas delaktighet är viktig och anhöriga är en re-
surs vid ordnandet och utvecklandet av en kvalitativt 
god service

• Gott samarbete, tydliga överenskommelser och strä-
van till att hitta individuella lösningar

ANHÖRIGRÅDEN 2020

Målen konkretiseras och förverkligas via verktyg i 
anhörigstrategins handlingsprogram. Fungerande infor-
mation handlar om enheternas goda informationsruti-
ner och att varje brukare har en kontaktperson. Anhö-
riga har en egen flik på Kårkullas webbsida, där aktuell 
information från region samt protokoll från anhörigrå-
dens möten finns. Ökad delaktighet ur anhörigperspek-
tiv innebär bland annat deltagande i uppgörandet av 
brukarnas individuella plan samt fungerande regionala 
anhörigråd. Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv 
och fungerande responsförfarande via Kårkullas webb-
sida eller muntligt är viktiga arbetsverktyg när anhörigas 
synpunkter om servicen kartläggs. Klar ansvarsfördel-
ning mellan brukare, personal och anhöriga är ett mål 
när det gäller gott samarbete.

På grund av coronapandemin har det antal möten an-
hörigråden haft varit lågt. I början av året var det möjligt 
att hålla fysiska möten och träffar med brukarråden, men 
från mars månad har mötena förverkligats elektroniskt 
via Teams. På agendan har funnits den nya anhörigstra-
tegin, värdegrunden, brukarnas självbestämmande och 
planering av temakvällar. Många anhöriga har upplevt 
året med coronapandemin som svår och utmanande. 
Detta framkom i kvalitetsmätningen ur anhörigperspek-
tiv. Däremot fick personalens professionella förhållnings-
sätt och ordnandet av korttidsvård positiv feedback.
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Expert- och utvecklingscentret (EUC) är expertenheten 
vid Kårkulla samkommun, vilken centraliserat ansvarar 
för samkommunens specialservice, konsultationer och 
fortbildningar. EUC följer bland annat med kvalitetskrite-
rier och lagstiftning inom branschen och har en central 
position då det gäller att utveckla verksamheten inom 
samkommunen.  Expert- och utvecklingscentret är be-
läget i Pargas, men erbjuder mobila experttjänster inom 
hela samkommunen.  

KUR serviceenhet är en del av expert- och utveck-
lingscentret och erbjuder undersökning, rehabilitering 
och krisvård. Ett nytt hus för verksamheten byggdes un-
der åren 2019-2020. Här finns specialgjorda, anpassade  
utrymmen, rum med egen ingång och gård, tillgängliga 
utrymmen, rum med sluss samt lägenheter för träning 
av självständigt boende. I anslutning till enheten finns 
bedömnings- och undersökningsutrymmen för EUC:s ex-
perter. Verksamheten inleddes den 31.3.2020 i och med 
att det nybyggda KUR huset blev inflyttningsfärdigt. KUR 
serviceenhet består av de tidigare enheterna Undersök-
ningsavdelningen, rehabiliteringsenheten Hyddan samt 
dagverksamheten Regnbågen. Då verksamheten inled-
des sammanslogs personalen från de tidigare enheterna 
i en gemensam enhet. Största motgången 2020 för KUR 

UNDERSÖKNING, REHABILITERING OCH KRISVÅRD

serviceenhets verksamhet var corona-pandemin som 
bröt ut samma månad som KUR serviceenhet inleddes. 
Detta gjorde att KUR-verksamheten inte kunde starta upp 
som planerat. Eftersom direktiven från social- och hälso-
vårdsministeriet var att brukare från olika enheter inte 
fick blandas, tog Kårkulla samkommuns pandemigrupp 
beslutet att delvis stänga KUR:s verksamhet, så att inga 
nya brukare skrevs in till KUR på undersökningsperioder. 
Detta hindrade även möjligheten att anställa ny personal 
enligt lönestaten (i snitt 6 befattningar obesatta). 

Vid inflyttningen hade KUR serviceenhet enbart bru-
kare på rehabiliteringsperioder som kom med i flytten 
från rehabiliteringsenheten Hyddan. KUR serviceenhet 
har 12 brukarplatser, indelat i fyra moduler. Under året 
hade KUR serviceenhet i snitt enbart fem brukare in-
skrivna samtidigt, varav fyra brukare är på en rehabili-
teringsperiod och en krisplats som fylldes då den blev 
ledig. Rehabiliteringsperioderna varade i snitt hela året 
och en krisperiod varade i medeltal tre veckor.

Målsättningen för rehabiliteringsperioden var att bru-
karen skulle återfå den optimala fysiska, psykiska och so-
ciala funktionsförmågan, för att kunna återvända till en 
individuellt anpassad boendeform och sysselsättning på 
hemorten.  

Brukaren fick hjälp med adekvata kommunikations- 
och kognitiva hjälpmedel samt övriga individuellt an-
passade hjälpmedel. Krisvården innebar heltäckande 
kartläggning utförd av EUC:s  multiprofessionella ex-
pertteam i samråd med brukarens nätverk i hemregio-
nen. De nya utrymmena, planerade så att personal och 
brukare skall känna sig trygga vid intagning av brukare 
till krisvård har fungerat ändamålsenligt. De nya utrym-
mena i KUR-huset har även möjliggjort att brukare som 
skrivits in till enheten under pandemin har försattas i 
karantänliknande förhållanden på enheten i syfte att 
förebygga en eventuell smittopridning av Covid-19 på 
enheten. 

På grund av omständigheterna förorsakade av corona- 
pandemin var 2020 ett ekonomiskt mycket tufft år för 
den nya KUR serviceenheten. Efterfrågan av KUR-perio-
der fanns i regionerna, brukare mådde dåligt, men enligt 
direktiven var KUR tvungen att neka nya inskrivningar, 
vilket resulterade i att budgeten för 2020 inte kunde 
hållas.
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Undersökning
En undersökningsperiod 
inleds med en helhets- 

planering utgående från 
brukarens individuella 

behov. Omfattningen är 
normalt 1 vecka– 

2 månader.

Krisvård
Krisvård erbjuds för  

akut vårdbehövande 16  
år fyllda personer. 

Omfattningen är normalt  
1–6 veckor.

Rehabilitering
En rehabiliterings- 
period kan normalt  

uppgå till ca 6 månader  
och föregås alltid av  
en undersöknings-  

eller krisperiod.
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Kårkulla samkommun har certifierat hela sin verksam-
het enligt SO 9001-standarden. ISO 9001 är världens 
mest kända kvalitetsstandard och en ledarskapsmodell 
som bygger på en filosofi om ständig förbättring. Kva-
litetscertifikatet påvisar vi att vår organisation fungerar 
systematiskt, effektivt och kundorienterat. Organisa-
tionen vill säkerställa att de arbetssätt som används är 
systematiska, effektiva och kundorienterade. Den web-
baserade programvaran IMS, Integrated Managemant 
System, används som verktyg i processen att utveckla 
verksamheten inom organisationen. IMS är ett verktyg 
för kvalitetsledning, vilket stöder funktioner i standar-
den ISO 9001. 

Kvalitet inom samkommunen ses och mäts ur olika 
perspektiv. Kårkulla har fyra intressentgrupper: bruka-
re, närstående, kunder (kommunen) och personal. Kva-
litetsmätningar för samtliga intressenterna görs årligen 
och ligger som grund för utvecklingsarbetet såväl som 
övrig respons. 

UTVECKLINGSARBETE

Kårkulla samkommun har under de senaste åren ak-
tivt arbetat med att förbättra och utveckla dokumen-
teringen av både klient, - och patientuppgifter. En del 
av serviceenheterna använder sig av Abilita hälsovård 
(HV) för den dagliga dokumenteringen. Nästa steg är att 
utvidga användningen av det elektroniska dokumente-
ringsprogrammet till Kårkullas samkommuns samtliga 
serviceenheter. 

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) föreskrif-
ter ska tjänsteproducenten upprätta en genomförande-
plan för varje socialservice (fortgående boendeservice, 
temporär boendeservice samt arbetslivs- och livsorien-
terad service) som brukaren är beviljad enligt service- 
och vårdplanen. Genomförandeplanen beskriver hur 
servicen är förverkligad samt metoder för att uppnå 
målsättningarna. Planen utvärderas regelbundet, minst 
med 2-3 års mellanrum förutom ”Åtgärder som stärker 
självbestämmanderätten” och bilagan ”Begränsningsåt-
gärder” vilken uppdateras var sjätte månad. I samband 

med utvärderingen framtas en ny plan i vilken doku-
menteras hur planen har följts. Genomförandeplanen 
skall följa den struktur och det informationsinnehåll vilka 
har definierats som obligatoriskt på nationell nivå (THL). 
Serviceenheten har ansvar för att genomförandeplanen 
upprättas.

Expert- och utvecklingscentret (EUC) har utgående 
från THL:s föreskrifter utarbetat stödmaterial för att un-
derlätta upprättandet av genomförandeplanen. THL 
betonar vikten av att planen utgår från brukarens egna 
önskemål och åsikter, vilket även har varit utgångsläget 
vid utarbetandet av Kårkullas material. Piloteringen av 
genomförandeplanen sköts upp pga. covid-pandemin 
och piloteras under perioden november 2020 till maj 
2021, varefter en utvärdering av och eventuella föränd-
ringar i materialet görs. Genomförandeplanen tas offici-
ellt i bruk på Kårkullas serviceenheter år 2022. De nuva-
rande individuella planerna, IP-planer, övergår stegvis till 
genomförande planen.
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Kårkulla samkommuns externa verksamhetsintäkter 
uppgick år 2020 till 56 317 596,57 euro (budgeterat 
62 101 580 euro), det vill säga en underskridning på 
5 783 983,43 euro. Verksamhetskostnaderna uppgick 
till 57 126 684,34 euro, vilket var 6,3 % eller 3,87 miljo-
ner euro under budgeterad summa. Detta ledde till ett 
verksamhetsbidrag på -809 087,77 euro, vilket var 1,9 
miljoner euro sämre än budget och 2,3 miljoner euro 
sämre än ett år tidigare. De finansiella posternas netto 
blev liksom 2019 negativt, 159 093,16 euro men drygt 
123 000 euro bättre än budget. Årsbidraget blev därmed 

EKONOMISK ÖVERSIKT

-968 180,93 euro (1 456 058,26 euro år 2019) eller nästan 
1,8 miljoner euro sämre än budgetens 824 540 euro. Då 
man ännu beaktar att nedskrivningarna och avskrivning-
arna enligt plan uppgick till 1 444 149,77 euro kan man 
konstatera, att räkenskapsperiodens resultat år 2020 
blev klart negativt, -2 412 330,70 euro (187 901,84 euro 
positivt år 2019) vilket var drygt 1,6 miljoner euro sämre 
än budgetens -801 570 euro. 

Samkommunen gjorde investeringar för 9 148 632 
euro brutto under år 2020. I investeringarna ingår Kår-
kulla Fastighets Ab:s anläggningstillgångar som såldes  

till moderbolaget 31.12.2020 i enlighet med samkom-
munens styrelsebeslut 17.12.2020 §171 och §172. 
Även låneskulderna är överförda till moderbolaget den 
31.12.2020. Samkommunens långfristiga lån ökade 
med 1,4 miljoner euro år 2020. Kommuncertifikatfinan-
sieringen ökade under året till tre miljoner euro. Likvi-
diteten minskade med 2,7 miljoner euro och uppgick 
31.12.2020 till 361 507 euro (3 108 404 euro år 2019) 
vilket räckte till 1,9 dagars kassautbetalningar (16 dagar 
2019).
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NYCKELTAL

2020 2019 2018 2017 2016

LIKVIDITET
Antal kassadagar1) 
(365*kassamedel/kassautbetaln.)

1,9 16,2 24,1 15,9 6,9

Current ratio2) 
Rörliga aktiva/kortfr.främmande kapital

0,17 0,47 0,54 0,49 0,33

Kassautbetaln. euro/dag 
(Externa verksamhetskostnader/365)

156 511 155 284 150 478 144 559 141 532

SOLIDITET
Soliditetsgrad3) 
(Eget kapital+ acc,avskrivn.diff)/(Hela kapitalet - erhållna förskott)

0,17 0,23 0,31 0,37 0,38

Grundkap:s andel av bestående aktiva i procent 19,6 22,3 28,2 31,0 33,8

Skuldsättningsgrad 
(1-soliditetsgraden)

0,83 0,77 0,69 0,63 0,62

Relativ skuldsättningsgrad, % 
100*(Främmande kapital-Erhållna förskott)/Driftsinkomster

69,91 59,24 45,96 37,76 33,70

LÖNSAMHET
Årsbidrag i euro -968 181 1 456 058 930 994 2 110 422 2 154 521

Årsbidragsprocent4) 
100 * Årsbidraget/Omsättningen

-1,72 2,50 1,66 3,84 4,00

Årsbidrag i procent av avskrivningarna enl plan -67 115 71 174 215

INVESTERINGAR
Intern finansiering av investeringar, % 
100*Årsbidrag/Egen anskaffningsutgift för investeringar

-10,6 13,0 21,3 47,7 66,0

Intern finansiering av kapitalutgifter, % 
100*Årsbidrag/(Egen anskaffningsutgift för investeringar 
+Nettoökning av utgivna lån+Amorteringar på lån)

-8,7 11,0 15,2 40,4 48,8

SKÖTSEL AV LÅN
Låneskötselbidrag5) 
(Årsbidrag+Räntekostnader)/(Räntekostnader 
+Amorteringar på lån)

-0,4 0,7 0,6 2,5 1,8

Kalkylmässigt låneskötselbidrag 
(Årsbidrag+Räntekostnader)/(Räntekostnader 
+kalkylmässiga amorteringar på lån)

-0,2 0,5

Lån och hyresansvar 31.12 
Främmande kapital-(erhållna förskott+leverantörsskulder 
+resultatregleringar+övriga skulder)+hyresansvar

38 958 849 30 852 680

Verksamhetens och investeringarnas  
kassaflöde under 5 år

-10 116 813 -9 655 471 -3 409 645 -1 499 897 -1 023 596

1)under 7 dagar=dålig, 8–15 dagar=normal, 16–23 dagar=bra, över 30 dagar=överlikvid
2)under 1=svag, 1–2=tillfredsställande, över 2=bra
3)mäter den finansiella risken en placerare (kommun) löper vid en likvidation. Högre tal=mindre risk
4)anger den andel av omsättningen som finns kvar till avskrivningar och extra ordinära poster
5)under 1=samkommunens förmåga att sköta sina lån är svag, 1–2=tillfredsställande, över 2=god

Kostnader

57 M€

Intäkter

56 M€

Årsbidrag

-1,0 M€

Verksamhets 
bidrag

-0,8 M€

Överskott

-2,4 M€
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INVESTERING OCH  
FINANSIERING

Enligt den av samkommunens fullmäktige 14.10.2019 
godkända investeringsbudgeten skulle samkommunen 
göra investeringar för sammanlagt 6,4 miljoner euro 
år 2020. De bokförda investeringsutgifterna blev  to-
talt 9 148 632 euro av vilket förvärvet av Kårkulla Fastig-
hets Ab:s egendom stod för 5 939 608 euro. De största 
avvikelserna mellan budgeterad och förverkligad inves-
teringsbudget berodde på att man beslöt avstå från verk-
ställandet av den planerade boendeenheten i Pargas för 
1,7 miljoner euro  samt att den nya planerade enheten 
till  Vasa för  900 000  euro inte  kom igång på grund av 
stadsplanemässiga orsaker.

Vi har cirka 1000  
anställda och en budget  
på cirka 62 miljoner euro.
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RESULTATRÄKNING

Bokslut 2020 Bokslut 2019

VERKSAMHETENS INTÄKTER 56 317 596,57 58 207 249,43

Försäljningsintäkter 50 580 915,39 52 623 105,03

Avgiftsintäkter 5 326 469,52 5 196 088,87

Understöd och bidrag 364 401,73 351 157,19

Övriga verksamhetsintäkter 45 809,93 36 898,34

VERKSAMHETENS KOSTNADER -57 126 684,34 -56 678 664,42

Personalkostnader -45 686 180,15 -44 801 654,12

Löner och arvoden -36 954 349,88 -36 111 666,00

Lönebikostnader -8 731 830,27 -8 689 988,12

Köp av tjänster -4 119 937,45 -4 328 299,39

Material, förnödenheter och varor -3 421 184,12 -3 410 014,22

Understöd -417 036,20 -498 651,03

Övriga verksamhetskostnader -3 482 346,42 -3 640 045,66

VERKSAMHETSBIDRAG -809 087,77 1 528 585,01

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -159 093,16 -72 526,75

Ränteintäkter 2 114,61 -

Övriga finansiella intäkter 16 433,91 96 621,63

Räntekostnader -149 100,11 -145 854,22

Övriga finansiella kostnader -28 541,57 -23 294,16

ÅRSBIDRAG -968 180,93 1 456 058,26

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 444 149,77 -1 268 156,42

Avskrivningar enligt plan -1 369 447,99 -1 268 156,42

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -2 412 330,70 187 901,84

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (underskott) -2 412 330,70 187 901,84

RESULTATRÄKNING 1.1–31.12.2020, externa poster
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FINANSIERINGSANALYS
bokslut 2020 bokslut 2019

Kassaflödet i verksamheten

Årsbidrag -968 181 1 456 058

Extraordinära poster

Korrektivposter till internt tillförda medel  -968 181 87 657 1 543 715

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter -9 148 632 -11 202 686

Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Försäljn. inkomster av tillgångar bland bestående aktiva  -9 148 632 3 499 -11 199 187

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -10 116 813 -9 655 471

Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen Kårkulla Fab

Minskning av utlåningen 2 351 303 2 351 303 126 094 126 094

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån 3 376 917 10 550 000

Minskning av långfristiga lån -1 986 503 -2 016 812

Förändring av kortfristiga lån 4 241 704 5 632 118 -1 333 992 7 199 196

Förändringar i eget kapital 0 0

Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 4 438 2 358

Förändring av omsättningstillgångar

Förändringar av fordringar 123 020 -168 505

Förändr. av räntefria skulder -740 964 -613 506 1 557 060 1 390 913

Kassaflödet för finansieringens del 7 369 915 8 716 204

Förändring av likvida medel -2 746 897 -939 268

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12 361 507 3 108 404

Likvida medel 1.1 -3 108 404 -2 746 897 -4 047 672 -939 268
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BALANSRÄKNING 31.12.2020
BALANSKONTON 1.1.2020 

Ingående balans
2020 

Förändring
31.12.2020 

Utgående balans

AKTIVA 45 272 739,14 2 483 120,51 47 755 859,65
BESTÅENDE AKTIVA 39 538 839,55 5 353 178,72 44 892 018,27

Immateriella tillgångar 269 338,42 -95 666,13 173 672,29
Dataprogramvaror 111 199,46 -32 996,19 78 203,27
Hyreslägenheters grundrenoveringar 158 138,96 -62 669,94 95 469,02
Materiella tillgångar 32 970 889,65 7 547 684,06 40 518 573,71
Mark- och vattenområden 829 254,77 334 208,46 1 163 463,23
Byggnader 16 869 532,34 19 628 379,76 36 497 912,10
Fasta konstruktioner och anordningar 940 878,18 5 223,78 946 101,96
Maskiner och inventarier 1 699 226,34 211 870,08 1 911 096,42
Förskottsbetalningar och pågående anläggningar 12 631 998,02 -12 631 998,02 0,00
Placeringar 6 298 611,48 -2 098 839,21 4 199 772,27
Aktier och andelar 3 947 308,25 252 464,02 4 199 772,27
Övriga lånefordringar 2 351 303,23 -2 351 303,23 0,00

FÖRVALTADE MEDEL 217 372,50 -140,52 217 231,98
Donationsfondernas särskilda täckning 217 372,50 -140,52 217 231,98

RÖRLIGA AKTIVA 5 516 527,09 -2 869 917,69 2 646 609,40
Fordringar 2 408 123,25 -123 020,37 2 285 102,88
Kortfristiga fordringar 2 408 123,25 -123 020,37 2 285 102,88
Kundfordringar 1 382 393,19 245 033,82 1 627 427,01
Övriga fordringar 830 730,06 -358 054,19 472 675,87
Resultatregleringar, fordringar 195 000,00 -10 000,00 185 000,00
Finansiella värdepapper 200 043,70 200 043,70
Aktier och andelar 43,70 43,70
Övriga värdepapper 200 000 200 000
Kassa och bank 2 908 360,14 -2 746 897,32 161 462,82

PASSIVA -45 272 739,14  -2 483 120,51 -47 755 859,65
EGET KAPITAL -10 528 989,75 2 412 330,70 -8 116 659,05

Grundkapital -8 802 607,95 -8 802 607,95
Överskott / underskott från tidigare räkenskapsperioder -1 538 479,96  -187 901,84 -1 726 381,80
Räkenskapsperiodens överskott / underskott -187 901,84 2 600 232,54 2 412 330,70

FÖRVALTAT KAPITAL -253 581,01  -4 297,17 -257 878,18
Donationsfondernas kapital -253 196,00  -4 297,17 -257 493,17
Övrigt förvaltat kapital -385,01 -385,01

FRÄMMANDE KAPITAL -34 490 168,38  -4 891 154,04 -39 381 322,42
Långfristigt -22 723 398,00  -1 390 414,62 -24 113 812,62
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar -22 723 398,00  -1 390 414,62 -24 113 812,62
Lån från offentliga samfund 0,00 0,00
Kortfristigt -11 766 770,38  -3 500 739,42 -15 267 509,80
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar -1 846 812,00  -4 241 703,59 -6 088 515,59
Lån från offentliga samfund 0,00 0,00
Erhållna förskott -7 674,04  -2 727,41 -10 401,45
Skulder till leverantörer -2 224 012,25 1 180 231,96 -1 043 780,29
Övriga skulder -1 561 286,27  -617 460,08 -2 178 746,35
Resultatregleringar, skulder -6 126 985,82 180 919,70 -5 946 066,12

Totalsumma 0 0 0
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