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Mötet förklaras öppnat

Beslut:

§ 24
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Namnupprop och godkännande av röstlängd

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande medlemmar. 

Medlemskommuns representanter har en röst för varje begynnande tusental 
svenskspråkiga invånare. Röstetalet fördelar sig jämnt mellan kommunens 
närvarande representanter (grundavtalet § 5).

I grundavtalet § 3 nämns de lagbestämda medlemskommunerna som bereder 
lagstadgade specialomsorger om personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Ur samma paragrafs 3 mom. framgår de partiella 
medlemmar som beslutat delta i verksamhet som befrämjar delaktighet och 
sysselsättning.

Förslag: Fullmäktige antecknar närvarande ledamöter och godkänner röstlängden för
- omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning
- verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning

Röstlängden bifogas protokollet.

Beslut:

§ 25
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kallelse till fullmäktiges sammanträde ska utsändas till fullmäktige och styrelsen 
samt medlemskommunernas kommunstyrelser minst tio kalenderdagar före sam-
manträdet (grundavtalet § 7).

Enligt § 8 i grundavtalet är fullmäktige beslutfört då minst 2/3 av ledamöterna är 
närvarande och då de representerar minst hälften av det sammanlagda röstetalet 
för samtliga medlemmar. Dessa stadganden tillämpas även beträffande de 
ärenden i vilkas behandling enligt § 3 i grundavtalet icke alla fullmäktiges 
medlemmar får delta. Härvidlag fastställs det sammanlagda obegränsade 
röstetalet på basen av antalet medlemmar och röster för de kommuner som har 
rätt att delta i behandlingen av ärendena. Röstetalet för en kommuns 
representanter i fullmäktige bestäms utgående från kommunens invånarantal vid 
ingången av året före finansåret. 

I behandlingen av ett ärende som gäller enbart en verksamhetsform som nämns 
i § 3 i grundavtalet deltar endast sådan medlem av fullmäktige som invalts av en 
kommun som deltar i denna verksamhetsform.

För beslutförhet då det gäller omsorgen om personer med intellektuell 
funktionsnedsättning krävs att minst 22 av de 33 medlemskommunerna är 
närvarande samt att minst 130 av det sammanlagda röstetalet om 259 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 83 av det sammanlagda röstetalet om 165 är representerat.

Förslag: Fullmäktige konstaterar att mötet är sammankallat i föreskriven ordning och 
beslut-fört beträffande omsorgen om personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och verksamhet som befrämjar delaktighet och 
sysselsättning.

Beslut:

§ 26
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Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

§ 27
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Val av protokolljusterare

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

Förslag: Fullmäktige väljer två protokolljusterare och två ersättare.

Beslut:

§ 28
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KSKN/602/00.00.00/2022

Befrielse från förtroendeuppdrag

Styrelsen 15.9.2022

Beredning och föredragning: samkommunsidkreötr Otto Ilmonen
fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Ann-Marie Kulla har med ett e-post daterat den 3.8.2022 begärt avgång från 
förtroendeuppdrag med hänvisning till personliga orsaker.

Kommunallagens §70 reglerar avgång från förtroendeuppdrag. Den som har 
giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den 
förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

Ann-Marie Kulla är medlem i den regionala nämnden i Åboland och vice-
ordförande i nämnden.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige befriar Ann-Marie Kulla från 
hennes förtroendeuppdrag med omedelbar verkan.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: fullmäktige i Kårkulla samkommun

Fullmäktige 10.11.2022

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige befriar Ann-Marie Kulla från 
hennes förtroendeuppdrag med omedelbar verkan.

Beslut:

Delges: den berörda

§ 29
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KSKN/604/00.00.00/2022

Val av ny medlem i regionala nämnden för Åboland

Styrelsen 15.9.2022

Beredning: förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Styrelseledamot Ann-Marie Kulla har den 3.8.2022 inkommit med anhållan om
befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i regionala nämnden för 
Åboland. Ann-Marie Kulla har även fungerat som nämndens vice ordförande.

Regionala nämnden för Åboland har följande sammansättning under perioden 
2021-2025

Ordinarie Ersättare

Camilla Bergman-Kärpijoki, ordförande Markku Orell
Ann-Marie Kulla, viceordförande Jari Lehtivaara
Esko Antikainen Nina-Maria Nyman
Regina Koskinen Markus Blomquist
Rami Ojala Karoliina Abrahamsson
Satu Söderström Nico Ojala
Jan Valli Maria Sten

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer ny medlem i regionala nämnden för 
Åboland, i stället för Ann-Marie Kulla, för resterande mandatperiod. 

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige i Kårkulla samkommun

Fullmäktige 10.11.2022

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer ny medlem i regionala nämnden för 
Åboland, i stället för Ann-Marie Kulla, för resterande mandatperiod. 

Beslut:

Delges: den valda, regionala nämnden för Åboland

§ 30
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KSKN/605/00.00.00/2022

Utse ny vice ordförande för regionala nämnden för 
Åboland

Styrelsen 15.9.2022

Beredning: förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Styrelseledamot Ann-Marie Kulla har den 3.8.2022 inkommit med anhållan om
befrielse från sitt förtroendeuppdrag som medlem i regionala nämnden för 
Åboland. Ann-Marie Kulla har även fungerat som nämndens vice ordförande.

Regionala nämnden för Åboland har följande sammansättning under perioden 
2021-2025

Ordinarie Ersättare

Camilla Bergman-Kärpijoki, ordförande Markku Orell
Ann-Marie Kulla, vice ordförande Jari Lehtivaara
Esko Antikainen Nina-Maria Nyman
Regina Koskinen Markus Blomquist
Rami Ojala Karoliina Abrahamsson
Satu Söderström Nico Ojala
Jan Valli Maria Sten

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige utser en ny vice ordförande för regionala 
nämnden för Åboland för resterande mandatperiod.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige i Kårkulla samkommun

Fullmäktige 10.11.2022

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige utser en ny vice ordförande för regionala 
nämnden för Åboland för resterande mandatperiod.

Beslut:

Delges: den valda, regionala nämnden för Åboland

§ 31
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KSKN/353/02.00/2022

Förslag om tilläggsanslag i budgeten 2022

Styrelsen 24.5.2022

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Enligt kommunallagen §110 (410/2015) skall budgeten beaktas i 
samkommunens verksamhet och ekonomi. 

Under våren 2021 utarbetades ett ekonomiskt balanseringsprogram för att 
åtgärda samkommunens ekonomiska utmaningar och det ackumulerade 
underskottet. Planeringen för perioden 2022 – 2024 utgick ifrån att 
samkommunens ekonomi kommer att vara i balans i slutet av år 2024. 
Huvuddelen av åtgärderna fokuserade på ett mera effektivt utnyttjande av 
personalresurser, eftersom personalkostnaderna utgör den största utgiftsposten. 
Den på nytt förvärrade pandemin samt ökade problem med rekryteringen av 
vårdpersonal gjorde att målen i planen inte nåddes år 2021 och 
räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2021 uppvisar ett underskott om - 580 296,98 
euro. Det totala ackumulerade underskottet från tidigare räkenskapsperioder är - 
685 948,90 euro.

Budgeten för år 2022 innebär ett beräknat överskott på 475 888 euro. För att 
uppnå detta krävs att intäkterna realiseras som planerad eller att kostnaderna 
ligger klart under den budgeterade nivån. Efter försäljning av en del av 
samkommunens aktier och vissa fastigheter, medräknat försäljningen av 
Strandtorp i början av år 2022, finns det i balansen inte längre tillgångar med 
större värde att likvidera. 

I och med att vårdreformen verkställs från och med 1.1.2023, är 
räkenskapsperioden 2022 samkommunens sista räkenskapsperiod och 
balanseringen av samkommunens ekonomi måste genomföras redan under år 
2022. Enligt genomförandelagen §33 (616/2021) skall samkommunen täcka 
underskottet i samkommunens balansräkning innan samkommunen överförs till 
välfärdsområdet.

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal §18 skall stora överskott eller 
underskott beräknas på förhand och beaktas i prissättningen av prestationerna 
under räkenskapsperioden. Så som ovan beskrivits har detta i mån av möjlighet 
beaktats i samkommunens budget för år 2022. Det slutliga underskottet behöver 
täckas före den sista december 2022. Detta planeras ske genom att skicka 
tilläggsfakturor till samkommunens ägarkommuner enligt bifogad kalkyl. Kalkylen 
utgår ifrån en tilläggsfakturering på totalt 790 357,77 euro. Summan består av 
det totala ackumulerade underskottet på -1 266 245,88 euro och det 
budgeterade överskottet för år 2022 på 475 888 euro. 

För att uppfylla kravet i genomförandelagen § 33 föreslår styrelsen för fullmäktige 
att ett tilläggsanslag om ca 800 000 € i ökade kommunala betalningsandelar i 
enlighet med bifogad kalkyl.

Bilaga: Fördelning av underskott mellan ägarkommuner år 2022

§ 32
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Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att ett tilläggsanslag om 800 000 euro i ökade 
kommunala betalningsandelar beviljas för täckande samkommunens 
ackumulerade underskott i slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens 
grundavtal.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, fullmäktige, ekonomichef

Fullmäktige 14.6.2022

Bilaga: Fördelning av underskott mellan ägarkommuner år 2022

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att ett tilläggsanslag om 800 000 euro i ökade 
kommunala betalningsandelar beviljas för täckande samkommunens 
ackumulerade underskott i slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens 
grundavtal.

Beslut: Fullmäktige godkände förslaget med följande tillägg: 

medlemskommunerna bör snarast möjligt underrättas om en tilläggsfakturering 
på ca 800 000 euro, för att garantera täckandet av Kårkulla samkommuns 
kumulativa underskott per 31.12.2021 på 1 266 245 euro. Tilläggsfaktureringens 
summa är preliminär och slutligt belopp meddelas senare då det ekonomiska 
resultatet för 2022 är känt.

Styrelsen 27.10.2022

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Ekonomiavdelningen har uppdaterad prognosen för 2022 utgående från 
tillgänglig bokföringsinformation per 20.10.2022. De verksamhetsansvariga har 
kontrollerat och kompletterat prognosen för sina respektive områden. Jämfört 
med prognosen som presenterades i juni 2022 har Kårkullas ekonomiska 
situation försämrats, främst som en följd av höga personalkostnader under 
sommaren samt den snabba prisinflationen. Som en följd av den oroliga 
världssituationen har i synnerhet priserna på fossila bränslen och elektricitet ökat 
kraftigt vilket påverkar samkommunens ekonomi negativt. På inkomstsidan har 
det å andra sidan skett positiv utveckling och de förväntade inkomsterna ligger 
på 63 239 247 euro jämfört med 62 997 228 euro i juni 2022. 

Verksamhetsområden som i dagsläget visar sämre resultat jämfört med 
budgeten är Boende och dagverksamhet samt Expert- och utvecklingscentret. 
Boende och dagverksamhetens prognosticerat resultat 12 798 618 euro är ca 
1,83 miljoner euro sämre än budgeterat. EUC:s resultat kommer enligt 
prognosen vara -1 212 098 euro dvs -20 804 euro sämre än i budgeten. Inom 
områdena förvaltning och fastighetsservice prognosticeras resultatet vara bättre 
än budgeterat. Förvaltningens resultat kommer att vara -4 598 970 euro (588 340 
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euro bättre än budgeten) och fastighetsservicens resultat -7 373 178 (404 068 
euro bättre än budgeterad). Samkommunens prognosticerade resultat är – 385 
628 euro (att jämföra med budgeterat resultat +475 888 euro).

Som en följd av den försämrade resultatprognosen ökar det beräknade 
ackumulerade underskottet från totalt 790 357,77 euro (juni 2022) till 1 651 874 
euro. Summan består av det totala ackumulerade underskottet på -1 266 245,88 
euro och det budgeterade underskottet för år 2022 på -385 627,83 euro. 

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige 

- att boende- och dagverksamheten beviljas överskridningsrätt om maximalt 
  1 850 000 euro,
- att EUC beviljas överskridningsrätt om maximalt 25 000 euro, 
- att fullmäktige godkänner överskridningen på samkommunal nivå på 385 628     
  euro för år 2022 samt 
- att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 1 651 874 euro i ökade kommunala  
  betalningsandelar för täckande samkommunens ackumulerade underskott i  
  slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens grundavtal. 

Bilagor: Prognos 20.10.2022 
Fördelning av ackumulerat underskott 2022 

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: fullmäktige

Fullmäktige 10.11.2022

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige 

- att boende- och dagverksamheten beviljas överskridningsrätt om maximalt 
  1 850 000 euro,
- att EUC beviljas överskridningsrätt om maximalt 25 000 euro, 
- att fullmäktige godkänner överskridningen på samkommunal nivå på 385 628     
  euro för år 2022 samt 
- att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 1 651 874 euro i ökade kommunala  
  betalningsandelar för täckande samkommunens ackumulerade underskott i  
  slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens grundavtal. 

Bilagor: Prognos 20.10.2022 
Fördelning av ackumulerat underskott 2022 

Beslut: 

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, ekonomichef, medlemskommunerna

Fullmäktige
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KSKN/445/02.05.04.00/2021

Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2022

Styrelsen 16.9.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2022 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 8 000 000 miljoner euro (ca 8,2 % av budgetens slutsumma).
Styrelsen beviljades rätt att under år 2021 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 3,0 miljoner
euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2022
uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna
kommuncertifikat till ett belopp om högst 6 000 000 euro samt en kortfristig
kreditlimit om högst 2 000 000 euro.

Föreslås dessutom att ekonomichef Minna Näsman befullmäktigas att på
samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta
beslut under år 2022.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2022
uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna
kommuncertifikat till ett belopp om högst 6 000 000 euro samt en kortfristig
kreditlimit om högst 2 000 000 euro.

Föreslås dessutom att ekonomichef Minna Näsman befullmäktigas att på
samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta
beslut under år 2022.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 33

Fullmäktige

Sammanträdesdatum Sid
10.11.2022  12



Styrelsen 27.10.2022

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Samkommunens styrelse befullmäktigades 14.10.2021 §50 att under år 2022 
uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna 
kommuncertifikat till ett belopp om högst 6 000 000 euro samt en kortfristig 
kreditlimit om högst 2 000 000 euro. Ekonomichef Minna Näsman 
befullmäktigades på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser 
föranledda av detta beslut. 

Samkommunen har inte tagit nya långsiktiga lån eller kortsiktiga krediter under år 
2022. Styrelsen har 28.2.2022 §24 avgivit en sammanställning över Kårkulla 
samkommuns tillgångar, skulder och förbindelser i enlighet med §21 i 
genomförandelagen (616/2021) och bemyndigat samkommunsdirektören att 
överlämna sammanställningen till välfärdsområdena. Om medlemskommunerna i 
en samkommun hör till olika välfärdsområden ska tillgångarna, skulderna och 
förbindelserna delas mellan välfärdsområdena i proportion till 
medlemskommunernas ägarandelar. Välfärdsområdena får avtala om att dela 
tillgångar, skulder och förbindelser också på annat sätt. Förhandlingar om 
fördelningen av Kårkulla samkommuns skulder mellan välfärdsområden pågår.  

För att klara kortfristiga finansieringsbehov har samkommunen en kreditlimit på 
2 000 000 euro till sitt förfogande. Det är sannolikt att det även under resten av 
året kommer att finnas ett behov av tillfällig kortfristig finansiering, vars tidpunkt 
och storlek kan variera. För att säkerställa att löner och andra lagstadgade 
utbetalningar kan betalas ut i tid föreslås att kreditlimiten tillfälligt höjs med högst 
en miljon euro under resten av året. 

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att
tillfälligt höja den kortfristiga kreditlimiten från 2 000 000 euro till högst 3 000 000 
euro så, att kreditlimiten i slutet av år 2022 sänks tillbaka till 2 000 000 euro. 

Föreslås dessutom att ekonomichef Minna Näsman befullmäktigas att på 
samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta 
beslut under år 2022. 

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 10.11.2022

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att
tillfälligt höja den kortfristiga kreditlimiten från 2 000 000 euro till högst 3 000 000 
euro så, att kreditlimiten i slutet av år 2022 sänks tillbaka till 2 000 000 euro. 

Fullmäktige

Sammanträdesdatum Sid
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Föreslås dessutom att ekonomichef Minna Näsman befullmäktigas att på 
samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta 
beslut under år 2022. 

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Fullmäktige

Sammanträdesdatum Sid
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KSKN/401/00.04.01/2021

Social- och hälsovårdsreformen - situationsbild

Styrelsen 27.10.2022

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Samkommunsdirektören redogör för beredningens läge inom välfärdsområdena 
och Helsingfors stad, bl.a.

 överförande av personal och verksamhet,
 ekonomifrågor och bokslut,
 överförande av IT-system,
 avtal i enlighet med genomfördandelagens (616/2021) §56,
 Kårkulla samkommuns fördelningsavtal och
 de tvåspråkiga välfärdsområdenas samarbetsavtal i enlighet med 

ordnandelagen (612/2021) §39.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige antecknar informationen till kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: fullmäktige

Fullmäktige 10.11.2022

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

§ 34

Fullmäktige

Sammanträdesdatum Sid
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Ärenden för information och vidare beredning

Beslut:

§ 35

Fullmäktige

Sammanträdesdatum Sid
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Övriga eventuellt senare kungjorda eller brådskande 
ärenden

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

Beslut:

§ 36

Fullmäktige

Sammanträdesdatum Sid
10.11.2022  17



Delgivande av besvärsanvisning

Beslut:

§ 37

Fullmäktige

Sammanträdesdatum Sid
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