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§ 166

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 167

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Cornelius Colliander och Anita Spring.

§ 168

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar
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Sammanträdesdatum
09.10.2014

Sid
1
KARKULLA:87 /2013

§ 169

Utlåtande om regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och
hälsovården

Styrelsen 28.1.2014 § 11
Utkast om lag om ordnandet av social- och hälsovården
Beredning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
19.12.2013 överlämnades lagförslaget om social- och hälsovårdens struktur till omsorgsminister Huovinen. Lagförslaget finns att läsa på social- och hälsovårdsministeriets nätsida under adressen:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE28319.pdf
Social- och hälsvårdsministeriet skickade vid årsskiftet ut en enkät till alla kommuner
och samkommuner, där dessa kan ge sina utlåtanden om lagförslaget. På postningslistan
hade Kårkulla samkommun fallit bort, vilket visat sig bero på felaktig sändlista hos
social- och hälsovårdsministeriet. Enkäten ska besvaras före 13.3.2014. Enkäten finns
som bilaga.
Lagförslaget behandlas nu av regeringen, varefter det via riksdagen går till grundlagsutskottet. Avsikten är att fastställa lagen före riksdagens sommarsemester.
Enligt lagförslaget kan Kårkulla samkommun inte fortsätta i nuvarande form. Styrelsens
och fullmäktiges presidier sammankom 15.1.2014 för att diskutera den uppkomna situationen, samt olika förslag om hur samkommunen kunde fortsätta i framtiden. 6.2.2104
finns reserverat tid för diskussioner med svenska riksdagsgruppen. Diskuterades också
övriga påverkningsmöjligheter. På basis av diskussionerna med presidierna finns som
bilaga en sammanställning av förslag och tankar som ska föras fram 6.2, men vilka
också ska ligga som grund för svaren på ministeriets enkät.
Styrelsens bör på sina möten 28.1. och 27.2. ingående diskutera samkommunens framtida ställning och olika påverkningsmöjligheter.
Förslag:

Styrelsen diskuterar lagförslaget, enkäten och samkommunens framtida ställning, samt
olika påverkningsmöjligheter.

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

Förslaget godkändes.

__________________________
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Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
09.10.2014

Sid
2

Styrelsen 27.2.2014 § 26
Samkommunens utlåtande om utkastet till regeringspropositionen om lag om ordnandet
av social- och hälsovården
Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Styrelsen behandlade 28.1.2014 ett utkast till utlåtande om social- och hälsovårdsreformen. Fullmäktigeorförande Christer Rönnlund, styrelseordförande Veronica Hertzberg och samkommunsdirektör Märta Marjamäki deltog 6.2. i ett av Folktinget anordnat diskussionstillfälle om social- och hälsovårdsreformen. I mötet deltog de svenskspråkiga handikapporganisationerna och Kårkulla samkommun, samt representanter för
Folktinget. Diskussionerna rörde sig om hur man kunde bygga upp ett svenskspråkigt,
nationellt ”uppdrag” kring eller i samarbete med Kårkulla samkommun. Samma dag
besöktes också SFP:s riksdagsgrupp för att informera om dagens Kårkulla och framföra
olika tankar om hur samkommunens verksamhet kunde garanteras i framtiden.
Styrelsens ordförande och viceordförande gick 11.2. tillsammans med samkommunsdirektören och ekonomidirektören igenom lagförslaget för att närmare skissa upp modellförslag. Social- och hälsovårdsministeriets enkät gällande utlåtandet ifylldes preliminärt. Beslöts att konsultera universitetslektor Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Samkommunsdirektören träffade 17.2. Siv Sandberg för att gå igenom de olika förslagen,
samt med henne diskutera olika lösningar. På basis av ovan nämnda diskussioner framläggs ett förslag, där samkommunens verksamhet, särställning och olika organisationsmodeller presenteras.
Utlåtandet om social- och hälsovårdsreformen ska lämnas in före 13.3.2014. Samkommunen kommer att kontakta olika ministrar i regeringen i februari-mars.
Bilaga

Förslag till utlåtande, förslag till ifylld enkät (som görs efter styrelsemötet på Webropol) samt modeller för hur samkommunens förvaltning kunde ordnas i framtiden

Förslag:

Styrelsen beslutar att avge bifogade förslag som sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen.
Styrelsen beslutar dessutom att samkommunens ställningstagande distribueras till samtliga medlemmar i samkommunens fullmäktige för politisk påverkan i resp. region och
på riksnivå.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Styrelsen antecknade till protokollet att styrelsens ordförande och samkommunsdirektören besöker justitieminister Anna-Maja Henriksson 6.3, allsvenska riksdagsgruppen 7.3
och social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 11.3. I besöket hos minister Risikko
deltar också styrelsemedlemmen Kari Hagfors.

Delges:

Social- och hälsovårdsministeriet, medlemmarna i samkommunens fullmäktige

_______________________________

Justering
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Styrelsen 29.4.2014 § 49
Regeringspropositionen om lag om ordnandet av social- och hälsovården
Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Regeringen gjorde 23.3.2014 ett beslut om ramarna för de nya modellerna inom socialoch hälsovården. Enligt detta ska landet delas in i fem Sote –områden. De nya regionerna byggs upp kring de nuvarande strukturerna, dvs. de fem universitetssjukhusen.
Dessa ska ansvara för ordnandet av all social- och hälsovård i framtiden. Finansieringen
kommer från kommunerna. Kommunerna är också i framtiden med genom att producera tjänsterna.
På riksnivå har det tillsatts en parlamentarisk styrgrupp, som fortsätter att utarbeta ett
lagförslag utgående från dessa ramar. Den ministergrupp som arbetat med social- och
hälsovårdsreformen, den s.k. Sotepol –gruppen, fortsätter också sitt arbete.
Enligt statsrådets information 10.4.2014, är tidtabellen sådan, att ett utkast till regeringsproposition ska skickas för utlåtanden i juni 2014; propositionen ska avges till
riksdagen i oktober 2014; lagen ska träda i kraft våren 2015 och senast 1.1.2017 ska de
nya områdena inleda sin verksamhet.
På Folktingets session 5.4.2014, dit samkommunsdirektören var inbjuden, hämtade
s.g.s. alla politiska partier fram behovet av att Kårkullas verksamhet måste bevaras intakt och att en lösning måste utarbetas för detta.
Fullmäktigeordföranden, styrelseorföranden och samkommunsdirektören kommer att
föra en diskussion 16.4.2014 med statssekreterare Marcus Rantala och träffa riksdagsledamot Ullamaj Wideroos 22.4.2014. Den sistnämnda sitter i den parlamentariska
styrgruppen.
Styrelsen bör diskutera den nya situationen och utvärdera olika organisationsmodeller
för Kårkulla med tanke på framtiden. Information från de nämnda diskussionerna och
preliminära organisationsmodeller presenteras på styrelsemötet.
Förslag:

Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och beslutar om fortsatta åtgärder.
Samkommunsdirektören presenterade följande tillägg till föredragningen på sammanträdet:
Fullmäktigeordförande Christer Rönnlund, styrelseordförande Veronica Hertzberg och
samkommunsdirektör Märta Marjamäki deltog 16.4. i en diskussion om SoHä och Kårkulla med statssekreterare Marcus Rantala. Diskussionen med riksdagsledamot UllaMaj Wideroos blev uppskjuten till 29.4.
På mötet 16.4. framkom en önskan om en utredning om framtiden för Kårkulla samkommun på grund av det nya SoHä – förslaget. Det finns ett behov att samla alla uppgifter gällande ärendet i en utredning/rapport. Tidtabellen är synnerligen ansträngd. Ett
lagförslag borde enligt statens planer finnas inom majmånad. Utredningen borde därför
redan inom majmånad klargöra möjligheter till olika organisationsmodeller så att de
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kan presenteras på styrelsens ekonomiplaneringsseminarium i slutet av maj. Utredningen bör finslipas inom juni. Informationen om vad det nya SoHä –förslaget innebär styr
utredningens innehåll. För tillfället finns synnerligen knapphändiga uppgifter att tillgå.
Social- och hälsovårdsministeriet har per 24.4. inbjudit kommuner och samkommuner
till ett hörandetillfälle 6.5. i Helsingfors.
På basis av förda diskussioner föreslås, att samkommunsdirektören under maj-juni månad befrias från sina löpande arbetsuppgifter och gör en utredning om samkommunens
situation och framtida ställning. I utredningen bör bl.a. ingå att utreda olika organisationsmodeller (frivillig samkommun, kommunalt affärsverk, affärsverk), möjligheter till
att producera annan service än idag, fastighetsförvaltningens organisation i framtiden
och samarbetsmöjligheterna med bl.a. Finlands svenska kompetenscentrum inom det
sociala området.
Ansvaret för samkommunsdirektörens löpande ärenden överflyttas på ledningsgruppen
och förvaltningssekreteraren. Ansvaret för pågående verksamhets- och budgeteringsprocess är dock fortfarande kvar hos samkommunsdirektören. Ledningsgruppens medlemmar (ekonomidirektör, verksamhetschef, personalchef och chefen för EUC), samt
förvaltningssekreteraren får en engångsersättning om 500 euro per person för tilläggsuppgifterna och det utökade ansvaret. Samkommunen står för kostnaderna för utredningen.
Nytt förslag:
Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet, med ändring av sitt tidigare förslag,
att styrelsen beslutar att en utredning om samkommunens framtida ställning görs av
samkommunsdirektören i maj-juni. Samkommunens ledningsgrupp och förvaltningssekreteraren sköter under nämnda tid samkommunsdirektörens löpande ärenden och får
för detta en engångsersättning om 500 euro per person.
Beslut:

Styrelsen godkände det ändrade förslaget.
Antecknades till protokollet att ekonomidirektör Martin Nordman och förvaltningssekreterare Carola Isaksson inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av jäv och att
som sekreterare för denna paragrafs del fungerade samkommunsdirektören.

________________________________
Styrelsen 25.6.2014 § 94
Regeringspropositionen om lag om ordnandet av social- och hälsovården / Utredning
Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi

I enlighet med styrelsens beslut 29.4 har samkommunsdirektören gjort en utredning om
samkommunens situation och framtida ställning. I stycket om organisationsmodeller
har konsulterats OFR Krister Rehn från BDO Audiator Ab. I utredningen har inte särskilt getts förslag gällande samkommunens fastighetsförvaltning.
Justering
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Bilaga:

Utredning; Kårkulla samkommun och social- och hälsovårdsreformen

Förslag:

Styrelsen tar del av utredningen.

Beslut:

På förslag av ordförande gick styrelsen genom förslaget kapitel för kapitel.
Styrelsen godkände utredningen.

__________________________________
Styrelsen 25.9.2014 § 150
Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Den parlamentariska styrgruppen för strukturreformen inom social- och hälsovården har
upprättat ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag omordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig till den. Propositionen finns under adress: http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot.
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om propositionen. Utlåtandet ska
besvaras elektroniskt. Det finns också en textversion av enkäten. Utlåtandet ska vara
ministeriet tillhanda 14.10.2014. Svaren som ges är offentliga.
Bilagor:

textversion av enkäten
förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården (per post)
Effektbedömningarna som gäller reformen blir klara i mitten av september och lämnas
separat till dem som ombetts ge ett utlåtande. Utredningen om propositionsutkastets
förhållande till grundlagen pågår fortfarande. Detta utredningsarbete kan orsaka detaljförändringar i utkastet till proposition.
Förslaget till Kårkulla samkommuns utlåtande presenteras på mötet, eftersom konsekvensbedömningarna inte ännu finns att tillgå.

Förslag:

Förslaget lämnas på styrelsemötet.

Beslut:

Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen remitterar ärendet och
behandlar det slutliga förslaget till utlåtande på ett extra sammanträde 9.10.2014.
Förslaget godkändes.

____________________________________
Styrelsen 9.10.2014 § 169
Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Bilaga

Justering

Förslag till enkätsvar med kommentarer till de olika kapitlena i utkastet till regeringens
förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården
Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen
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De principer som är viktiga för samkommunen framkommer i enkäten varför inget särskilt utlåtande behövs.
Förslag:

Styrelsen godkänner förslaget till utlåtande i föreliggande form och ger utlåtandet för
kännedom till fullmäktige.

Beslut:

Samkommunsdirektören föreslog vid sammanträdet att styrelsen godkänner att utlåtandet kompletteras under punkt 45 med följande text:
Kårkulla samkommun bör garanteras en ställning som en samkommun med produktionsansvar för den svenskspråkiga specialomsorgen på nationell nivå. Ytterligare bör
övrig verksamhet som samkommunen idag upprätthåller, såsom missbrukarvård på
svenska, garanteras i den kommande lagstiftningen genom att ge samkommunen en
ställning som en samkommun med produktionsansvar. Detta innebär att Sote områdena
bör kunna verka över förvaltningsgränserna.
I den av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) uppgjorda förhandsanalysen av konsekvenserna saknas en konsekvensbedömning av hur den kommande lagstiftningen kommer att garantera den svenskspråkiga befolkningens service på sitt eget språk. En analys
av hur den svenskspråkiga servicen fungerar idag och hur den planeras förverkligas i
framtiden borde ha ingått i THL:s analys.
Kompletteringen godkändes enhälligt.
Styrelsen beslöt på förslag av ordförande att styrelsen går genom förslaget till utlåtande
punkt för punkt.
Ordföranden föreslog att punkt 10 i förslaget kompletteras med följande text: ”Också
21 § och 24 § är bestämmelser som är viktiga och värda understöd för att tillgodose de
språkliga rättigheterna”.
Förslaget erhöll inte understöd och förföll.
Bengt Hartman föreslog att första stycket i motiveringarna under punkt 18 i kap. 2 förtydligas med orden ”I fråga 14”.
Bengt Kronqvist föreslog att motiveringen i punkt 45 andra stycket som lyder. ”Kårkulla samkommuns verksamhet överskrider Sote-områdenas förvaltningsgränser vilket
innebär att fyra Sote-områden bör kunna verka över gränserna.” även intas under punkt
21 i kap 3.
Veronica Hertzberg föreslog att andra och tredje meningen i motiveringen till punkt 24
i kap. 4 stryks.
Cornelius Colliander föreslog att i motiveringen för punkt 24 i kap. 4 intas en skrivning
som lyder: ”Kårkulla anser att nämnden för minoritetens språk ska utgöra en obligatorisk remissinstans med tydligt mandat i frågor som gäller minoritetsärenden”.

Justering
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Cornelius Colliander föreslog att under punkt 28 i kap. 5 ”Övriga anmärkningar” skrivs;
”I de organ som styr Sote-områdena ska finnas en svenskspråkig representant på alla
nivåer.”
Bengt Kronqvist föreslog, med hänvisning till § 29 i kap. 5 att under ovan nämnda
punkt även intas en påminnelse om att Kårkullas klienter ofta har ett livslångt förhållande till Kårkulla.
Cornelius Colliander föreslog att under ovan nämnda punkt 28 ytterligare påpekas att
resultatstyrningen som går i fyra års perioder inte får påverka kontinuiteten klinternas
vardag.
Samkommunsdirektören meddelade att hon omfattar de förslagna ändringarna.
Styrelsen godkände härefter förslaget till utlåtande med de föreslagna ändringarna.
Det godkända utlåtandet bifogas protokollet.
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KARKULLA:161 /2014

§ 170

Avtal för byggande av en ny boendeenhet i Pedersöre

Styrelsen 25.9.2014 § 155
Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
I den ekonomiplan 2015-2017 som den österbottniska nämnden godkänt på enhetsnivå
28.08.2014 § 59 finns antecknat en ny boendeenhet i Pedersöre kommun med planerad
inflyttning 1.5.2016. Pedersöre bostäder FAB har meddelat att de är villiga att stå som
byggherre för projektet under förutsättning av ARA beviljar understöd så att hyrorna
kan hållas på en nivå som Folkpensionsanstalten i sin helhet kan godkänna som till bostadsbidrag berättigade.
Bilaga

Förslag till avtal alt A
Förslag till avtal alt B
Förslaget till avtal enligt alternativ A är så gott som identiskt med de avtal som samkommunen tidigare godkänt för motsvarande projekt. Avvikande i alternativ B är att
samkommunen inte längre skulle ansvara för rekrytering av hyresgästerna till boendena
och att Kårkulla inte skulle stå för hyreskostnaderna i det fall att hyresgäster inte kan
hittas. (Punkt 9 i alt A). Principiellt är detta en mycket viktig fråga med tanke på Sotereformen och dess inverkan på kommunernas och samkommunens roll efter genomförda reformer. Samkommunens ledningsgrupp diskuterar problematiken 22.9. varför
förslag ges först på mötet.
Förslaget ges på mötet efter det att ledningsgruppen diskuterat ärendet.

Föredragning på mötet:
Samkommunens ledningsgrupp diskuterade ärendet 22.09.2014. Ledningsgruppen anser
att Kårkulla samkommun med tanke på den osäkerhet som råder angående Sotereformen och den uppgiftsfördelning mellan soteområden, samarbetsområden, samkommun och primärkommun som uppstår som en följd av reformen inte kan garantera
hyran en lång tid framåt för ett projekt vars klientunderlag samkommunen sannolikt
inte kan påverka, ännu mindre besluta om. Däremot kan man utgående från det utlåtande Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad givit dra den slutsatsen att samarbetsområdet kring Jakobstad lämpligen kunde stå som hyresgarant för detta projekt där ett fastighetsaktiebolag i en av medlemskommunerna fungerar som byggherre.
Förslag:

Ekonomidirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen beslutar godkänna avtal för
byggande av boendeenhet i Pedersöre enligt alternativ B.
Styrelsen beslutar justera paragrafen omedelbart

Beslut:

Förslaget godkändes.
Beslöts dessutom enhälligt, på förslag av Cornelius Colliander, anteckna att ärendet
skulle ha behandlats i den regionala nämnden i Österbotten.
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Antecknades till protokollet att Roger Eriksson inte närvar vid behandlingen av ärendet
på grund av jäv med samfundsjäv som orsak.
Paragrafen justerades omedelbart.
Delges:

regionala nämnden i Österbotten, Pedersöre bostäder FAb, social- och hälsovårdsverket
i Jakobstad, fastighetschefen

______________________________
Styrelsen 9.10.2014 § 170
Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Med anledning av samkommunsstyrelsens beslut 25.09.2014 sammanträdde Pedersöre
bostäder FAb:s styrelse 26.09.2014. Tack vare projektets stora betydelse för norra
svenska Österbotten och på grund av att man ser det som viktigt att Kårkulla samkommun som en trygghetsfaktor är med i projektet beslöt styrelsen framföra ett kompromissförlag till Kårkulla samkommun lydande:
”Pedersöre bostäder anhåller om att Kårkulla samkommun skulle garantera rekryteringen av hyresgäster till serviceenheten samt ifall hyresgäster inte hittas stå
för dessa hyreskostnader tills SOTE-reformen trätt ikraft (2017). Medför denna
reform inga förändringar gällande Kårkullas roll fortsätter överenskommelsen till
utgången av avtalsdatum.”
Bilaga:

protokollsutdrag från Pedersöre bostäder FAb:s styrelsemöte 26.9.2014
förslag till avtalstext (ändringen gäller punkt 9)

Förslag:

Styrelsen godkänner bifogade förslag till avtal med Pedersöre bostäder FAb.
Föreslås att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Antecknades till protokollet att Roger Eriksson inte närvar vid behandlingen av ärendet
på grund av jäv med samfundsjäv som orsak.
Paragrafen justerades omedelbart.

Delges:

Justering

regionala nämnden i Österbotten, Pedersöre bostäder FAb, social- och hälsovårdsverket
i Jakobstad, fastighetschefen

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
09.10.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sid
10

ANVISNING FÖR FRAMSTÄLLANDE AV RÄTTELSEYRKANDE
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar
sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91
§ kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.
Gäller § 160

RÄTTELSEYRKANDE
till samkommunen

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan rikta ett skriftligt rättelseyrkande
till styrelsen för Kårkulla samkommun.
Gäller § 170
Rättelseyrkande får framställas av en part, dvs. den som beslutet gäller, eller vars rätt,
skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt (part) eller av en samkommun och samkommunens medlemmar.
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part
anses, om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet avsänts till
parten per brev. En samkommun och samkommunens medlemmar anses ha fått del av
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt till påseende hos samkommunen.
Kravet med motiveringar och beslutet i vilket ändring söks ska framgå ur rättelseyrkandet. I ansökan ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.
Till rättelseyrkandet ska fogas:
- handlingar man hänvisar till
-fullmakt, om ombud anlitas

Inlämnande av rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska tillställas styrelsen för Kårkulla samkommun före utgången av
tjänstetiden på sista dagen av tiden för rättelseyrkandet.
Rättelseyrkandet kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram
innan tiden för rättelseyrkande går ut.
Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den utsatta tiden. Om sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller en annan sådan dag
då ämbetsverken är stängda får besvär lämnas in första vardagen därefter.

Kontaktinformation till
samkommunen

Kårkulla samkommun
Kårkullavägen 142
21610 KIRJALA
tfn * 0247 431 222
fax 0247 431 343
Rättelseyrkandet kan också skickas per e-post till adressen: info@karkulla.fi

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

