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Fullmäktige

§ 20

Mötet förklaras öppnat

Beslut:

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 21

Namnupprop och godkännande av röstlängd
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 arbetsverksamhet enligt
socialvårdslagen och i missbrukarvården.

Förslag:

Fullmäktige antecknar närvarande ledamöter och godkänner röstlängden för
- omsorgen om utvecklingsstörda
- arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen.
- missbrukarvården
Röstlängden bifogas protokollet.

Beslut:

Närvarande ledamöter och ersättare antecknades efter namnupprop enligt bilaga.
Fullmäktige godkände röstlängden för omsorg om utvecklingsstörda, arbetsverksamhet
enligt socialvårdslagen och missbrukarvård.

Justering
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Fullmäktige

§ 22

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Kallelse till fullmäktiges sammanträde skall 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 arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen krävs att minst
17 av de 25 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 84,5 av det
sammanlagda röstetalet om 169 är representerat.
För beslutförhet då det gäller omsorgen om missbrukare krävs att minst 14 av de 21
medlemskommunerna är närvarande samt att minst 79 av det sammanlagda röstetalet
om 158 är representerat.

Förslag:

Fullmäktige konstaterar att mötet är sammankallat i föreskriven ordning och beslutfört
beträffande omsorgen om utvecklingsstörda, arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen
och missbrukarvård.

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 249 av totalt
264. Medlemskommunerna Korsnäs, Sibbo och Vörå var orepresenterade.
2. Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen:

23 medlemskommuner av totalt 25 med ett sammanlagt röstetal om 161 röster av
totalt 169. Medlemskommunerna Korsnäs och Vörå var orepresenterade.
3. Missbrukarvård:

20 medlemskommuner av totalt 21 med ett sammanlagt röstetal om 156 röster av
totalt 158. Medlemskommunen Korsnäs var orepresenterad.

Justering
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Fullmäktige
Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört.
Antecknades att styrelsens ordförande Veronica Hertzberg, samkommunsdirektör Sofia
Ulfstedt och ekonomidirektör Martin Nordman närvar samt förvaltningssekreterare
Carola Isaksson som sekreterare för mötet.
Dessutom närvar styrelsemedlemmarna Cornelius Colliander, Irja Bergholm, Kari
Hagfors, Bengt Kronqvist, Brita Romsi och Camilla Sandell.

Justering
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§ 23

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Martin Glader föreslog, understödd av Marianne Isaksson-Heimberg, att § 28
”Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2016” behandlas före § 27
”Budgetförslag 2016 och förslag till ekonomiplan 2016-2018”.
Efter diskussion godkändes föredragningslistan i föreliggande form på förslag av
ordföranden.

§ 24

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 (fullmäktiges
arbetsordning § 32).

Förslag:

Fullmäktige väljer två protokolljusterare och två ersättare.

Beslut:

Anna-Lena Karlsson-Finne föreslog att fullmäktige väljer Björn Taxell (Åbo) till
protokolljusterare med Eivor Back (Pedersöre) som ersättare.
Anita Spring föreslog att fullmäktige väljer Torbjörn Bergström (Lovisa) till andra
protokolljusterare med Anita Tuominen (Åbo) som ersättare.
Fullmäktige godkände förslagen till protokolljusterare och ersättare.

Justering
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KARKULLA:5 /2015

§ 25

Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2014

Revisionsnämnden 17.3.2015 § 5
Nämnden uppgör riktlinjer för utvärderingsberättelsen 2014 samt fastställer agenda för
nästa möte.
Beslut:

Följande saker tas upp i utvärderingsberättelsen
- Görs en budgetanalys där överskridningar kommenteras
- Tas upp behovet av rapporteringssystem för förbättrande av den interna kontrollen
- Rådgivande verksamhet har ekonomin i balans.

_______________________________
Revisionsnämnden 24.4.2015 § 6
Nämnden fortsätter med arbetet kring utvärderingsberättelsen 2014.
Beslut:

Nämnden färdigställde utvärderingsberättelsen 2014 och undertecknade den.
Utvärderingsberättelsen skickas fullmäktige för kännedom.

_______________________________
Fullmäktige 15.6.2015 § 7
Bilaga:

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014
I utvärderingsberättelsen föreslår revisionsnämnden att fullmäktige inbegär styrelsens
genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2015.

Beslut:

Fullmäktige beslöt att styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen
inbegärs senast den 1 september 2015.

_____________________________
Styrelsen 27.08 2015 § 107
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman (förnamn.efternamn@karkulla.fi)
Samkommunens fullmäktige beslöt 15.06.2015 under § 6 att godkänna de negativa
budgetavvikelser som framgick ur revisionsberättelsen och därför kommenteras inte
dessa avvikelser i nedanstående förslag till genmäle med anledning av
utvärderingsberättelsen för år 2014.
Stödmaterial: Utvärderingsberättelse 2014
Justering
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Revisionsnämnden konstaterar om driften att de budgeterade inkomsterna inte uppnåtts
och att inga bindningsnivåer på fullmäktigenivå får överskridas utan fullmäktigebeslut.
Samtliga redovisningsskyldiga tjänstemän på fullmäktigenivå (samkommunsdirektör,
ekonomidirektör, personalchef och EUC-chef) uppmanas därför att i fortsättningen
notera och följa stadgandena i kommunallagens § 65.
Ytterligare om driften konstaterar revisionsnämnden att den interna kontrollen varit
bristfällig, att uppföljningen av budgeten har försummats och att styrelsen, på vars
ansvar den interna kontrollen i slutändan ligger, borde skapa verktyg för att kunna
övervaka att motsvarande inte förekommer i fortsättningen.
Samkommunens ledningsgrupp har ett par gånger behandlat behovet av ett likartat och
för alla tillgängligt statistiskt material som med fördel kunde upprätthållas centralt och
som oskulle hjälpa verksamheten att följa med utvecklingen inom sitt eget ansvarsområde och också hur man ligger till i förhållande till andra motsvarande verksamhetsenheter. Likaså har man från verksamheten efterlyst en mätare som enkelt under året
kunde berätta om den egna verksamheten förverkligas enligt plan eller om det finns
behov av korrigerande åtgärder. Centralförvaltningen har under sommaren 2015
utarbetat en enkel rapport över budgetutfallet enbart utgående från inkomster och
utgifter och deras interna förhållande samt personalutgifternas förbrukning utgående
från en femårig uppföljningsperiod. Enligt denna rapport borde personalutgifterna, om
budgeterat anslag skall räcka till, inte få vara använda till mera än 47% per den sista
juni. Likaså borde de bokförda inkomsterna enligt budget vara i medeltal nästan tre
procentenheter större än de bokförda utgifterna för att slutresultatet under året ska bli
positivt.
Revisionsnämnden påpekar ännu att en övergripande strategi för samkommunen inte
uppgjorts men konstaterar att ett omnämnande om detta finns inskrivet i budgetboken
för år 2015.
När budgeten för år 2015 uppgjordes under sommaren/hösten 2014 trodde man allmänt
att SOTE-reformens innehåll skulle bli klart under den förra regeringsperioden men
som känt håller man ännu på och utreder de framtida strukturerna för social- och
hälsovård, vilket gör att Kårkulla samkommuns roll i framtiden i skrivande stund är
mycket osäker.
Förslag:

Styrelsen ger ovan nämnda text som genmäle till fullmäktige med anledning av
revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014.

Beslut:

Ordförande Veronica Hertzberg föreslog att sista stycket i genmälet ändras enligt
följande ” När budgeten för år 2015 uppgjordes under sommaren/hösten 2014 utgick
man från att SOTE- reformens lagstiftning skulle bli klar under förra riksdagsperioden
men lagförslaget förföll, vilket medfört att det inte varit ändamålsenligt att uppdatera
den övergripande strategin.”
Ekonomidirektören omfattade förslaget.
Förslaget till genmäle godkändes med den av ordföranden föreslagna ändringen.
_____________________________

Justering
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Fullmäktige 13.10.2015 § 25
Styrelsens förslag:
Stödmaterial: Utvärderingsberättelse 2014
Styrelsen ger följande text som genmäle till fullmäktige med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014:
Samkommunens fullmäktige beslöt 15.06.2015 under § 6 att godkänna de negativa
budgetavvikelser som framgick ur revisionsberättelsen och därför kommenteras inte
dessa avvikelser i nedanstående förslag till genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2014.
Revisionsnämnden konstaterar om driften att de budgeterade inkomsterna inte uppnåtts
och att inga bindningsnivåer på fullmäktigenivå får överskridas utan fullmäktigebeslut.
Samtliga redovisningsskyldiga tjänstemän på fullmäktigenivå (samkommunsdirektör,
ekonomidirektör, personalchef och EUC-chef) uppmanas därför att i fortsättningen
notera och följa stadgandena i kommunallagens § 65.
Ytterligare om driften konstaterar revisionsnämnden att den interna kontrollen varit
bristfällig, att uppföljningen av budgeten har försummats och att styrelsen, på vars
ansvar den interna kontrollen i slutändan ligger, borde skapa verktyg för att kunna
övervaka att motsvarande inte förekommer i fortsättningen.
Samkommunens ledningsgrupp har ett par gånger behandlat behovet av ett likartat och
för alla tillgängligt statistiskt material som med fördel kunde upprätthållas centralt och
som skulle hjälpa verksamheten att följa med utvecklingen inom sitt eget
ansvarsområde och också hur man ligger till i förhållande till andra motsvarande
verksamhetsenheter. Likaså har man från verksamheten efterlyst en mätare som enkelt
under året kunde berätta om den egna verksamheten förverkligas enligt plan eller om
det finns behov av korrigerande åtgärder. Centralförvaltningen har under sommaren
2015 utarbetat en enkel rapport över budgetutfallet enbart utgående från inkomster och
utgifter och deras interna förhållande samt personalutgifternas förbrukning utgående
från en femårig uppföljningsperiod. Enligt denna rapport borde personalutgifterna,
ombudgeterat anslag skall räcka till, inte få vara använda till mera än 47 % per den sista
juni. Likaså borde de bokförda inkomsterna enligt budget vara i medeltal nästan tre
procentenheter större än de bokförda utgifterna för att slutresultatet under året ska bli
positivt.
Revisionsnämnden påpekar ännu att en övergripande strategi för samkommunen inte
uppgjorts men konstaterar att ett omnämnande om detta finns inskrivet i budgetboken
för år 2015.
När budgeten för år 2015 uppgjordes under sommaren/hösten 2014 utgick man från att
SOTE- reformens lagstiftning skulle bli klar under förra riksdagsperioden men
lagförslaget förföll, vilket medfört att det inte varit ändamålsenligt att uppdatera den
övergripande strategin.
Beslut:
Justering

Fullmäktige godkände genmälet.
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§ 26

Överskridningar och omdisponeringar i budgeten 2015

Styrelsen 22.9.2015 § 125
Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Samkommunens fullmäktige beslöt 15.10.2014 § 32 att de enda ekonomiskt bindande
nivåerna i budgeten 2015 på fullmäktigenivå är verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och antal prestationer. Fullmäktige fastställde budgeten 2015 per verksamhetsform och enligt kommunallagens § 65 får således inte någon verksamhetsforms
intäkter underskridas eller någon verksamhetsforms kostnader överskridas utan
fullmäktiges godkännande.
På basen av det preliminära resultatet för augusti månad 2015 kommer sannolikt
kostnadsöverskridningar och/eller intäktsunderskridningar att ske inom verksamhetsformerna förvaltning och arbetsklinikverksamhet.
För förvaltningens del gäller liksom de två senaste åren att det närmast är inom IKT
överskridningar kommer att ske. IT-tjänster, IT-material och leasing av IT-utrustning
kommer enligt uppskattningar gjorda av IT-planeraren att på samkommunal nivå (hela
samkommunens IT-verksamhet bokförs på centralförvaltningen) att överskridas med
sammanlagt ca. 160 000 euro varav det nya systemet för kontorskommunikation
(styrelsen 31.03.2015 § 43) beräknas kosta ca 50 000 euro 2015. Förvaltningens
kostnadsöverskridning kan finansieras med en lika stor underskridning av
fastighetsservicens kostnadsbudget.
Arbetskliniken har under verksamhetsåret 2015 haft mindre intäkter pga. att avtalen
med FPA varit färre. Arbetskliniken har varit beroende av avtalen med FPA eftersom
tjänster köpts till största delen av dem. FPA har inte längre köpt Arbetsklinikens
tjänster i lika stor omfattning, avtal uppnåddes år 2015 enbart för svenskspråkig
arbetsprövning och –träning. Tidigare har avtal med FPA gjorts för ett större antal
servicelinjer. De planerade intäkterna kommer inte att förverkligas enligt plan och man
har inte lyckats minska på verksamhetskostnaderna i motsvarande mån, dels pga. att
prestationer fr.o.m. år 2015 räknats enbart för ”face to face” –service. Uppskattningsvis
görs en överskridning om 35 000 euro. Arbetskliniken har inte under de senaste åren
gjort negativt resultat. År 2014 gjordes ett överskott på 45 720, 69 € och arbetskliniken
har ett kumulerat överskott på 221 486, 92 €.
Förslag:

Styrelsen anhåller om att fullmäktige godkänner en omdisponering i 2015 års budget på
så sätt att 180 000 euro verksamhetskostnader omdisponeras från verksamhetsformen
fastighetsservice till förvaltning.
Styrelsen anhåller om att fullmäktige med hänvisning till tidigare års goda resultat och
stora överskott beviljar Arbetskliniken i Jakobstad rätt att under år 2015 göra ett
negativt nettoresultat uppgående till 40 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

_____________________________________
Justering
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Fullmäktige 13.10.2015 § 26
Styrelsens förslag:
Styrelsen anhåller om att fullmäktige godkänner en omdisponering i 2015 års budget på
så sätt att 180 000 euro verksamhetskostnader omdisponeras från verksamhetsformen
fastighetsservice till förvaltning.
Styrelsen anhåller om att fullmäktige med hänvisning till tidigare års goda resultat och
stora överskott beviljar Arbetskliniken i Jakobstad rätt att under år 2015 göra ett
negativt nettoresultat uppgående till 40 000 euro.
Beslut:

Justering

Fullmäktige godkände styrelsens anhållan.
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KARKULLA:21 /2015

§ 27

Budgetförslag 2016 och förslag till ekonomiplan 2016-2018

Styrelsen 28.5.2015 § 81
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Budgetförslaget för år 2016 har uppgjorts enligt det schema över verksamhets- och
ekonomiplaneringsprocess styrelsen godkände 29.01.2015 § 4. Det innebär bl.a. att den
egentliga budgetbehandlingen på tjänstemannanivå inleddes redan tidigt på våren så att
enheternas budgetförslag skulle vara centralförvaltningen tillhanda redan 31.03.2015.
Ändringen i budgeteringsprocessen hade som mål att behandlingsstegen skulle bli färre
samtidigt som de uppgifter som skickas till medlemskommunerna i maj om
ekonomiplanen 2016 -2018 skulle vara bättre förankrad i samkommunens verkliga
budgetbehandling med exaktare prisuppgifter om de olika verksamhetsformernas olika
produkter.
Målsättningar för planeperioden 2016-2018 har uppgjorts utgående från de
övergripande målen och från de regionala målen som under våren har godkänts
regionala nämnderna.
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets första delperiod upphör
31.12.2015 och därför har man inte på personalavdelningen kunnat uppskatta effekterna
av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna för år 2016. I den lönestat som uppgjorts
har man uppskattat att lönerna i genomsnitt skulle stiga med 0,8 % i jämförelse med nu
gällande lönetabell. Lönebikostnaderna har i budgetförslaget bibehållits på 2015 års
nivå, dvs. sammanlagt 28,62 % av lönesumman.
Antalet prestationer i budgetförslaget bygger på de uppgifter kuratorerna samlat in om
de enskilda kommunernas behov av köpservice av samkommunen. På basen av dessa
preliminära uppgifter kommer samkommunens volym att öka med ca 5 000 prestationer
på årsnivå men här bör man notera att såväl boende som dag- och arbetsverksamhetens
prestationer är beräknade enligt en 100 % beläggning. (= 365 dagar för en plats inom
boendeverksamheten). Antalet prestationer kontrolleras ännu på tjänstemannanivå
varför mera tillförlitliga siffror finns att tillgå vid sammanträdet.
Enheterna har sammanlagt äskat om 13 nya befattningar/tjänster till ny verksamhet och
35 nya befattningar till gammal verksamhet varav äskanden om personliga hjälparen
uppgår till ca 10 st. Dessutom finns det sex äskanden om de s.k. frysta befattningarna
(obesatta, inbesparade 2015). Slutsumman på dessa äskanden är ca 1,25 milj. euro inkl.
lönebikostnader varav 0,25 milj. euro för ny verksamhet är beaktat i bifogat förslag till
budget.
Med beaktande av dessa ovan nämnda premisser har budgetförslaget en slutsumma som
innebär att de kommunala betalningsandelarna borde uppgå till 50,1 milj. euro (46,89
milj. euro år 2015) för att budgetförslaget skulle vara i balans. Detta är en ökning om
Justering
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3,25 milj. euro eller 6,9 % jämfört med fastställd budget 2015.
Ifall den procentuella ökningen skall vara mindre än 6,9 % krävs nedskärningar av
budgetförslaget. Om man utgår från att de kommunala betalningsandelarna får stiga
med högst 2,5 % borde en balansering uppgående till 2,08 milj. euro genomföras. En
förhöjning med högst 1,5 % jämfört med budget 2015 ökar balanseringsbehovet till
2,55 miljoner euro.
Förslaget till investeringsbudget bygger på de diskussioner ledningsgruppen förde med
regioncheferna och fastighetschefen 9.4.2015
Bilaga:

Målsättningar 2016-2018
Budgetförslaget 2016 som det ser ut 19.5.2015 på kostnadsslagsnivå
Förslag till investeringsbudget 2016 – 2018
Kommunernas ekonomiska situation är svår. En minskning av den nu föreliggande
procentuella ökningen om 6,9 % är ofrånkomlig. Närmare uträkningar och andra
alternativa förslag presenteras på mötet.

Förslag: (ekonomidirektör Martin Nordman)
Styrelsen beslutar om principerna för budgetens fortsatta uppgörande.
Beslutet delges fullmäktige som underlag för budgetens behandling i fullmäktige i
oktober 2015.
Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Styrelsen beslöt att budgeten för år 2016 uppgörs enligt principen att priserna till
kommunerna höjs med i medeltal högst 0,9 % i jämförelse med år 2015 och att man
kalkylmässigt räknar prestationerna enligt en beläggnings
procent på 99.
Investeringsbudgeten får utgöra högst 6 000 000 euro fördelat enligt 5 000 000 euro för
fastigheter och 1 000 000 euro för lösöre.
Inga nya vakanser till gammal verksamhet medtas i budgetförslaget.
Delges:

Ekonomidirektören

Styrelsen 22.9.2015 § 124
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, personalchef Fredrik Laurén, Sofia Ulfstedt
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Föreliggande budgetförslag har där det varit möjligt beaktat de synpunkter som har
framförts i bifogade kommunutlåtanden men samtidigt har man också justerat
Justering
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lönekostnaderna med 0,59 % såsom Kommunala Arbetsmarknadsverket beräknat att
lönekostnaderna för kommunerna i medeltal kommer att stiga jämfört med de
lönetabeller samkommunen tillämpade våren 2015. Lönebikostnaderna har i bifogade
budgetförslag bibehållits på 2015 års nivå, eller 28,62 %.
Regionerna har i budgetsprocessens begynnelse äskat om 13 nya befattningar till ny
verksamhet (ca 0,25 milj.) och 35 st. nya befattningar till gammal verksamhet (ca 1,0
milj.) inkl. lönebikostnader.
På basen av de diskussioner som förts på styrelsens möte i maj har endast befattningar
för ny verksamhet setts som relevanta att beakta i budgetprocessen. Regionerna har
själva under budgetprocessen tagit tillbaka sina äskanden om nya befattningar till
gammal verksamhet. En närmare genomgång av regionernas äskanden och vad som är
ny verksamhet har resulterat i att följande 19,61 nya vakanser till ny verksamhet
föreslås inrättas 2016:
- 1,5 vårdare Dagtek SE Boende/Västra Nyland (fr.o.m. 1.1.2016)
- 5 vårdare Kronans SE boende/Mellersta Österbotten (fr.o.m 1.9.2016)
- 1 enhetschef Sandåkers SE boende/Norra Österbotten (fr.o.m 1.7.2016)
- 12,11 vårdare (5 heltid, 10 deltid) Sandåker SE boende/Norra Österbotten (fr.o.m
1.7.2016)
Budgetförslaget ser ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2015:
- de externa verksamhetsintäkterna ökar med 0,9 % till 53 933 110 euro
- de externa verksamhetskostnaderna ökar med 0,6 % till 52 774 280 euro.
- investeringsbudgeten har en slutsumma på 6 000 000 euro
- de kommunala betalningsandelarna ökar med sammanlagt 594 980 euro eller 1,27
% till 47 481 870 euro
- av ökningen hänförs 0,4 % till ny volym medan 0,90 % beror på en allmän prishöjning
Föreslås att de enda ekonomiskt bindande nivåerna skulle vara verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och antal prestationer. Kostnaderna och intäkterna
är bindande till de bruttobelopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och
ekonomiplan 2016-2018, dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina
respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar
mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta.
Investeringsbudgeten föreslås liksom tidigare bunden till fullmäktige per projektgrupp och till styrelsen per projekt inom samma projektgrupp.
Därtill föreslås att styrelsen kan bevilja överskridningsrätt inom de av fullmäktige
fastställda anslagen i de fall de beräknade intäkterna till 100 % täcker de beräknade
kostnaderna.
Bilagor:

Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
Förslag till budget och ekonomiplan 2016-2018

Justering
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Förslag: (ekonomidirektören)
Styrelsen föreslår för fullmäktige att
- fullmäktige godkänner bifogade förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018
- de enda ekonomiskt bindande nivåerna är verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och antal prestationer. Kostnaderna och intäkterna är bindande till de
bruttobelopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 20162018, dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive
ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika
verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller
andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. Investeringsbudgeten är
bunden till fullmäktige per projektgrupp och till styrelsen per projekt inom samma
projektgrupp
- styrelsen beviljas överskridningsrätt inom de av fullmäktige fastställda anslagen i de
fall de beräknade intäkterna till 100 % täcker de beräknade kostnaderna.
Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

_____________________________
Fullmäktige 13.10.2015 § 27
Bilagor:

Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
Förslag till budget och ekonomiplan 2016-2018

Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår för fullmäktige att
- fullmäktige godkänner bifogade förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018
- de enda ekonomiskt bindande nivåerna är verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och antal prestationer. Kostnaderna och intäkterna är bindande till de
bruttobelopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 20162018, dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive
ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika
verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller
andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. Investeringsbudgeten är
bunden till fullmäktige per projektgrupp och till styrelsen per projekt inom samma
projektgrupp.

Justering
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- styrelsen beviljas överskridningsrätt inom de av fullmäktige fastställda anslagen i de
fall de beräknade intäkterna till 100 % täcker de beräknade kostnaderna.
Beslut:

Fullmäktige godkände förslaget.
Fullmäktige antecknade för kännedom att Esbo stad inlämnat direktiv för behandlingen
av ärendet.

Justering
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KARKULLA:148 /2015

§ 28

Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2016

Styrelsen 22.9.2015 § 136
Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Norman
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Kårkulla samkommun har fasta prestationspriser, dvs. var och en medlemskommun
betalar detta prestationspris i förhållande till den service som medlemskommunen
utnyttjar.
Kommunernas betalningsandelar
Hänvisande till budgetens bilagor angående driftshushållningens och investeringsbudgetens finansiering torde fullmäktige fastställa de kommunala betalningsandelarna
för år 2016. Kommunernas betalningsandelar för driften stiger till sammanlagt 47 481
870 euro, vilket är en ökning med 595 400 euro eller 1,27 % från år 2015 då
kommunernas betalningsandelar fastställdes till 46 886 470 euro. Budgeten 2016
bygger på att kostnaderna till följd av ökad volym ökar med 0,43 % medan priserna
genomgående höjts med 0,90 %. Volymökningen i budgeten 2016 sker enbart inom
verksamhetsformen boende. I budgetförslaget har enligt Kommunala Arbetsmarknadsverkets beräkningar lönekostnaderna höjts med 0,59 % i jämförelse med nu gällande
löner medan lönebikostnaderna bibehållits på 2015 års nivå, 28,62 %. Beträffande
investeringsbudgeten, vars slutsumma är 6 000 000 euro, konstateras att den finansieras
genom bidrag från bostadsfonden 650 000 euro och budgetlån uppgående till 5 350 000
euro.
Missbrukarvård
Samkommunen erbjuder missbrukarvård antingen genom att kommunerna i förväg
betalar en årsavgift beroende på antalet svenskspråkiga invånare eller genom att
kommunerna utfärdar individuella betalningsförbindelser och betalar ett fast dygnspris.
År 2015 deltar 7 medlemskommuner och 11 icke-medlemskommuner i årsavgiftssystemet. Budgetförslaget för missbrukarvården år 2016 bygger på att mera än 50 % av
samkommunens intäkter för missbrukarvården utgörs av kommunens årsavgifter.
Årsavgiften och dygnspriset höjdes inför 2015 till 2,90 euro/invånare resp. 216
euro/vårddygn. För år 2016 föreslås ingen höjning av 2,90 euro/invånare medan
dygnspriset föreslås höjas till 218 euro/vårddygn. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för
överskridande antal vårddagar.
Konsultation och utbildning
I och med att samkommunens verksamhet alltmera integreras och differentieras finns
ibland behov av att sälja vissa specialtjänster samt ordna vissa konsultations- och
utbildningstillfällen i medlemskommunerna. För sådan service saknas idag fast avgift.
För driften debiteras medlemskommunerna naturligtvis liksom tidigare år utgående från
faktisk användning.

Justering

Protokollet framlagt till
påseende 2.11.2015

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

13.10.2015

16

Fullmäktige

Förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt bilaga (Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2016 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 2016 liksom tidigare år fastställa en basavgift för
tomma platser (gäller sjukhusdagar) inom boendet
- befullmäktiga styrelsen att under år 2016 fastställa även andra avgifter där andra
finansiärer (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- att avgifterna för missbrukarvård för år 2016 för kommuner som betalar årsavgift
bibehålls vid 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen
per 1.1.2015. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för överskridande antal
vårddagar
- att av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 218 euro per vårddag. För
öppenvårdsbesök samt gruppbaserad eftervård debiteras enligt kategori 1 rådgivande
verksamhet (förslaget för år 2016 40,31 euro per påbörjad halvtimme) För närvarande debiteras 39,95 euro per påbörjad halvtimme mottagningstid (gäller endast de
kommuner som erlägger dygnsavgift)
- Befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och
specialtjänster som kan bli aktuella under året.

Beslut:

Förslaget godkändes.

__________________________________
Fullmäktige 13.10.2015 § 28
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt bilaga (Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2016 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 2016 liksom tidigare år fastställa en basavgift för
tomma platser (gäller sjukhusdagar) inom boendet
- befullmäktiga styrelsen att under år 2016 fastställa även andra avgifter där andra
finansiärer (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- att avgifterna för missbrukarvård för år 2016 för kommuner som betalar årsavgift
bibehålls vid 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen
per 1.1.2015. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt
Justering
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understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för överskridande antal
vårddagar
- att av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 218 euro per vårddag. För
öppenvårdsbesök samt gruppbaserad eftervård debiteras enligt kategori 1 rådgivande
verksamhet (förslaget för år 2016 40,31 euro per påbörjad halvtimme) För närvarande debiteras 39,95 euro per påbörjad halvtimme mottagningstid (gäller endast
de kommuner som erlägger dygnsavgift)
- befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och specialtjänster som kan bli aktuella under året.
Beslut:

Martin Glader föreslog att fullmäktige beslutar att den generella prisförhöjningen får
vara högst 0,7 % istället för 0,9 %.
Förslaget erhöll inte understöd och förföll.
Härefter godkände fullmäktige styrelsens förslag.

Justering
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KARKULLA:149 /2015

§ 29

Upptagande av budgetlån 2016

Styrelsen 22.9.2015 § 137
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Enligt grundavtalet § 18 kan samkommunen anskaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifter bl.a. i form av lån från finansiella institut.
Som av investeringsbudgeten och finansieringsdelen för år 2016 framgår (ekonomiplanens sifferdel, sid. 26 och 64) kommer det att finnas behov av att finansiera nya
projekt inom investeringsbudgeten med budgetlån till ett totalbelopp om 5 350 000
euro. (5 780 000 euro år 2015). Samkommunen har inte hittills i år lyft några nya
budgetlån och strävan är att man inte heller under resterande del av året ska behöva
lyfta nya långfristiga budgetlån.
Förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd
budget 2016 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 5,4 milj. euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

_______________________________
Fullmäktige 13.10.2015 § 29
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd
budget 2016 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 5,4 milj. euro.
Beslut:

Justering

Fullmäktige godkände förslaget.
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KARKULLA:150 /2015

§ 30

Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2016

Styrelsen 13.10.2015 § 138
Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2016 och de stora 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 5 000 000 euro
(ca 8,3 % av budgetens slutsumma). Styrelsen beviljades rätt att under år 2015 uppta
kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett
belopp om 3 000 000 euro utöver en kortfristig kreditlimit om 2 000 000 euro.
Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2016 uppta
kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett
belopp om högst 3 000 000 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.

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

Förslaget godkändes.

_________________________________
Fullmäktige 13.10.2015 § 30
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2016 uppta
kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett
belopp om högst 3 000 000 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.
Beslut:

Justering

Fullmäktige godkände förslaget.
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KARKULLA:151 /2015

§ 31

Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2016

Styrelsen 22.9.2015 § 139
Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
I samkommunens förvaltningsstadga § 58 stadgas att beslut om inköp och försäljning
av tillgångar inom bestående aktiva fattas av styrelsen enligt grunder som fullmäktige
godkänt och i samma förvaltningsstadga § 9 sägs att styrelsen beslutar om köp,
försäljning och byte av fast och lös egendom upp till ett maximibelopp som årligen
fastställs av fullmäktige.
Fullmäktige beslöt 15.10.2014 § 36 att styrelsen under år 2015 har rätt att besluta om
köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp
om 500 000 euro.
Enligt nu gällande förvaltningsstadga (§ 58) 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 2016 har rätt att besluta om köp,
försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om
500 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

_________________________________
Fullmäktige 13.10.2016 § 31
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2016 har rätt att besluta om köp,
försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om
500 000 euro.
Beslut:

Justering

Fullmäktige godkände förslaget.

Protokollet framlagt till
påseende 2.11.2015

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

13.10.2015
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Fullmäktige
KARKULLA:152 /2015

§ 32

Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2016

Styrelsen 22.9.2015 § 140
Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.tillnamn@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 2014 endast 1,83 % 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.
Fram till och med år 2014 hade en ränta på 1 % utbetalats men i och med att räntenivån
nu är på en exceptionell låg nivå beslöt samkommunens fullmäktige 15.10.2014 § 37
att för år 2015 tillämpa en räntesats på endast 0,5 %. Den låga räntenivån förväntas bli
på en mycket låg nivå ännu under år 2016 och därför har i budgetförslaget för år 2016
beaktats en halvprocentig utbetalning.
Samkommunens grundkapital uppgår för närvarande till 8 802 607,95 euro.
Förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2016 betalas
enligt en räntesats på 0,5 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut:

Förslaget godkändes.

____________________________________
Fullmäktige 13.10.2015 § 32
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2016 betalas
enligt en räntesats på 0,5 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.
Beslut:

Justering

Fullmäktige godkände förslaget.

Protokollet framlagt till
påseende 2.11.2015

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

13.10.2015
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Fullmäktige
KARKULLA:153 /2015

§ 33

Proprieborgen för Kårkulla Fastighets Ab

Styrelsen 22.9.2015 § 141
Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Eftersom samkommunen enligt ekonomiplanen 2016 - 2018 har ett digert investeringsprogram framför sig kunde det i vissa fall vara ändamålsenligt att förverkliga
planerade investeringar via Kårkulla Fastighets Ab. Föreslås att fullmäktige beslutar
om att samkommunen kan teckna proprieborgen för år 2016 för Kårkulla Fastighets
Ab:s lån uppgående till maximalt 1 000 000 euro.
De senaste åren har Kårkulla Fastighets Ab inte haft något större projekt på gång och
därför uppgick bolagets långfristiga krediter från penninginstitut vid utgången av år
2014 till endast 1 832 euro. Därtill hade Kårkulla samkommun långfristiga fordringar
på bolaget om 2,81 milj.euro.
Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen
för av Kårkulla Fastighets Ab år 2016 upptagna lån om sammanlagt maximalt 1 000
000 euro.
Fullmäktige befullmäktigar styrelsen att besluta om räntans storlek samt att vidta vidare
nödvändiga verkställighetsåtgärder i frågan.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Antecknades till protokollet att medlemmarna i styrelsen för Kårkulla Fastighets Ab
Christer Rönnlund, Inger Östergård och Camilla Sandell samt bolagets VD Martin
Nordman inte närvar vid behandlingen på grund av jäv.

______________________________
Fullmäktige 13.10.2015 § 141
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen
för av Kårkulla Fastighets Ab år 2016 upptagna lån om sammanlagt maximalt
1 000 000 euro.
Fullmäktige befullmäktigar styrelsen att besluta om räntans storlek samt att vidta vidare
nödvändiga verkställighetsåtgärder i frågan.
Beslut:

Fullmäktige godkände förslaget.
Antecknades till protokollet att medlemmarna i styrelsen för Kårkulla Fastighets Ab

Justering

Protokollet framlagt till
påseende 2.11.2015

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

13.10.2015
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Fullmäktige
Christer Rönnlund, Inger Östergård, Camilla Sandell och bolagets VD Martin Nordman
inte närvar vid behandlingen på grund av jäv och att ordet för denna paragrafs del
leddes av fullmäktiges II viceordförande Stina Engblom-Colliander.

Justering

Protokollet framlagt till
påseende 2.11.2015

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

13.10.2015
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Fullmäktige

§ 34

Ärenden för information och vidare beredning

Beslut:

Konstaterades att ärenden för information och beredning inte förelåg.

§ 35

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

Beslut:

Konstaterades att senare kungjorda eller brådskande ärenden inte förelåg.

§ 36

Delgivande av besvärsanvisning
Besvärsanvisning fogas till protokollet.

Justering

Protokollet framlagt till
påseende 2.11.2015

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

13.10.2015
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Fullmäktige

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 elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att
meddelandet sändes.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
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 felaktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
- beslutet annars strider mot lag.
Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna hos besvärsmyndigheten innan
besvärstiden löper ut.
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvären anförs hos Åbo förvaltningsdomstol
Postadress:
Besöksadress:
E-postadress:
Faxnummer:
Telefonnummer:

PB 32, 20101 Åbo
Universitetsgatan 34, vån. 7, Åbo
turku.hao@oikeus.fi
029 56 42414
*029 56 42400

Förvaltningsdomstolens kundservice är öppen dagligen kl. 8.00 - 16.15

Justering

Protokollet framlagt till
påseende 2.11.2015

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

13.10.2015
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Fullmäktige
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 upprättat 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
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller
sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om avgifter för domstolars och vissa
justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 26.7.1993/701.
Protokoll
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns
registratur.
Post- och besöksadress:
E-postadress:
Faxnummer:
Telefonnummer:

Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi
0247431 343
*0247 431 222 må-fr 9-15 eller
0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)

Öppettider för registraturen: må-fr 9-15

Justering

Protokollet framlagt till
påseende 2.11.2015

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
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Fullmäktige

DELGIVNING AV BESLUT:
Protokollet har lagts fram offentligt 12.11. 2015. Beslut § har delgetts sakägaren
med post

/

2015 / har lämnats till sakägaren /

2015.

Mottagarens underskrift

Beslut § har anslagits / 2015.

_________________________________
Utdragets riktighet bestyrks

Justering

________________________________
Delgivare

Protokollet framlagt till
påseende 2.11.2015

Utdragets riktighet
intygar

