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Organ: Revisionsnämnden  
  

Tid: 31.10.2022 kl. 10.15-12.30 

Plats: Kårkulla samkommun, omsorgsbyrån, Norra strandgatan 19, 10600 Ekenäs 

 

Närvarande: Bo Grönholm, ordf. 
 Bengt Kronqvist 
 Tuula Weckman (teams) 
  

 
 

 
 
Frånvarande: 
 
Sakkunniga: Trude Jansson-Wenberg, regionchef  
 Susanne Karlsson, chef för EUC (teams) 
 Expertteamet i Västra Nyland 
 Enhetscheferna i Västra Nyland 
 
Övriga när-  Andreas Holmgård, sekreterare  
varande:    
  
 
Föredragande: Bo Grönholm, ordförande 
 
Sekreterare: Andreas Holmgård    
 
Paragrafer: 7-11 
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Revisionsnämnden   § 7-11    26.10.2022 
 
 
 

§ 7 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt § 58 i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun beslutar organet om tid och plats för 

sina sammanträden. Enligt § 60 i förvaltningsstadgan sammankallar organets ordförande till 

sammanträde. 

 

I kallelsen ska anges tidpunkten och platsen för sammanträdet samt vilka ärenden som ska  

behandlas (föredragningslista). Föredragningslistan ska om möjligt sändas ut tillsammans med  

sammanträdes-kallelsen. 

 

Föredragningslistan ska om möjligt sändas ut tillsammans med sammanträdeskallelsen. 

Sammanträdeskallelsen ska sändas till ledamöterna och till övriga som har närvarorätt eller  

närvaroplikt. Kallelsen skickas ut på det sätt som organet beslutar minst sju dagar före  

sammanträdet. 

 

 Kallelsen till sammanträdet, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material kan  

sändas elektroniskt. Då ska den tekniskt ansvariga tjänsteinnehavaren ombesörja att den  

tekniska utrustningen, de tekniska systemen och förbindelserna som behövs är tillgängliga.   

 

Organens föredragningslistor ska läggas ut på samkommunens webbplats. Före publiceringen  

ska sekretessbelagda uppgifter och sådana personuppgifter som saknar informationsintresse  

strykas i föredragningslistan. I en föredragningslista som läggs ut på webben kan man stryka  

enskilda ärenden som saknar särskilt informationsintresse eller om beredningen av ett ärende av  

särskilda skäl inte publiceras före beslutsfattandet.   

 

Enligt § 103 i kommunallagen är organet beslutfört då över hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande 

ledamöter beslutfört. 

 

Revisionsnämndens beslut: 
 

Enligt förslag. 
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§ 8 Justering av protokollet 

 

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, styrelsen och nämnder med 

tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen 

tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna.  

 

Enligt förvaltningsstadgan § 73 uppgörs av en protokollförare under ledning av ordföranden. 

Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.  Protokollet kan undertecknas och justeras 

elektroniskt. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Protokollet justeras av alla närvarande nämndmedlemmar. 

 

Revisionsnämndens beslut:  
 

Enligt förslag. 

 

 

§ 9 Expertverksamhetens information  

Nämnden har till mötet kallat EUC-chefen Susanne Kalsson för att informera om EUCs och den 
rådgivande verksamhetens verksamhet och ekonomi 2022. Revisionsnämnden önskar också 
information om överföringen av samkommunens verksamhet till välfärdsområdena 2023. 
 
Verksamhetens verksamhetsmässiga målsättningar  
Hur lyckas verksamheten uppnå de målsättningar som fullmäktige fastställt för budgeten? 
Information om den lokala verksamheten i Ekenäs 
  
Budget 2022 
Klarar verksamheten av att hålla sina budgeterade anslag? 
Genomgång av orsakerna ifall verksamheten överskrider eller underskrider budget 
  
Verksamhet 2022 
Utmaningar under året 
Personalens kompetens, sjukfrånvaro, välmående under verksamhetsåret 
Förberedelser inför ”Sote”-reform – konsekvenser av sote-reform 
 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Informationen antecknas till kännedom 

 

Revisionsnämndens beslut:  
 
Revisionsnämnden fick information om ovanstående vilken antecknades till kännedom. Gällande 

expertverksamheten råder stor osäkerhet då den kommer att delas upp på välfärdsområdena. 

Enligt samkommunens experter är det viktigt att expertnätverket som byggs upp i Kårkulla i för att 

kunna ge god vård på svenska i Finland fortsättningen också kan utnyttjas. 
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§ 10  Information om verksamheten i Västra Nyland 

Nämnden har till mötet kallat Regionchef Trude Jansson-Wenberg för att informera om 

verksamheten i Västra Nyland. Förutom en allmän presentation av regionens verksamhet önskar 

nämnden information om hur de verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna uppfyllts 

och hur ekonomin uppföljs lokalt. Efter mötet görs ett utvärderingsbesök till Dagtek, Humlan och 

Ladugårdsgatan 

 

 

Verksamhetens verksamhetsmässiga målsättningar  

Hur lyckas verksamheten uppnå de målsättningar som fullmäktige fastställt för budgeten? 

På vilket sätt följs verksamheten upp lokalt och på samkommunsnivå 

  

Budget 2022 

Klarar verksamheten av att hålla sina budgeterade anslag? 

Genomgång av orsakerna ifall verksamheten överskrider eller underskrider budget 

  

Verksamhet 2022 

Utmaningar under året 

Personalens kompetens, sjukfrånvaro, välmående under verksamhetsåret 

Förberedelser inför ”Sote”-reform – konsekvenser av sote-reform 

 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

Informationen antecknas till kännedom. 

  

 Revisionsnämndens beslut: 

 

Revisionsnämnden fick information om ovanstående vilken antecknades till kännedom. Efter 

mötet gjordes ett utvärderingsbesök till Dagtek, Humlans boende och Ladugårdsgatans boende. 

 

§ 11 Övriga ärenden 

 

Revisionsnämnden fastställer nästa sammanträdesdatum samt informerar i god tid de 

tjänsteinnehavare och förtroendevalda som kallats till mötet. 

 

Eventuella övriga ärenden diskuteras. 

 

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:  

 

Revisionsnämnden fastställer nästa sammanträdesdatum samt informerar de tjänsteinnehavare 

och förtroendevalda som kallats till mötet. 

 

 Revisionsnämndens beslut: 

 

 Nästa möte hålls 27.2.2023. 
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