KVARNEN SAMKOMMUN
SAMKOMMUNSTÄMMA
KALLELSE
Medlemmarna i Kvarnen samkommun kallas till samkommunstämma vid Kronoby
folkhögskola onsdagen den 16.12.2020 kl. 15.00.
Deltagande i stämman kan ske endera på plats eller via Teams. Man kan delta endera på plats
eller via nätet.
På grund av covid-19 och rekommendationerna om att begränsa större samlingar bjuder vi
inte på någon julgröt denna jul!

Ärenden:
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19

Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Namnupprop och konstaterande av mötets laglighet
Protokolljustering, delgivning
Fastställande av röstlängd
Godkännande av föredragningslistan
Godkännande av budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022-23

§ 21
§ 22

Delgivningsärenden
Mötets avslutande

§ 20

Byggprojekt

Enligt uppdrag
________________________________
Tom Hansén, rektor

__________________________________________
Mötesordförande
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Närvarande:
Beslutande:
Kronoby

1. Bengt-Johan Skullbacka
2. Ulf Stenman
3. Elisabeth Hagström

Karleby

4. Leif Jakobsson
5. Ronnie Djupsund
6. Mikko Tornikoski

Pedersöre

7. Christian Dahlin
8. Camilla Roslund-Nordling
9. Bernt Snellman

Jakobstad

10. Jarmo Ittonen
11. Kurt Hellstrand
12. Anders Sandlin

Larsmo

13. Bernhard Bredbacka

Övriga närvarande: x
Styrelsen
Lindgren, Hans-Erik, styrelseordförande
Sabel, Roy, styrelsens viceordförande
Lassila, Carola, styrelsemedlem
Dahlin, Christian, styrelsemedlem
Åstrand, Ulla-Maria, styrelsemedlem
Jakobsson, Leif, styrelsemedlem
Storbjörk, Ann-Sofi, styrelsemedlem
Personalen
Wallis, Pontus, bokförare
Hansén, Tom, rektor
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§ 13

Mötets öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Hans-Erik Lindgren.

§ 14

Val av ordförande för mötet

Förslag:
Beslut:

Mötet föreslår ordförande för mötet

§ 15

Namnupprop och konstaterande av mötets laglighet

Förslag:

Kallelse till samkommunstämmans sammanträde ska skickas till varje
medlemskommun och till dem som har rätt eller plikt att närvara och yttra sig vid
sammanträdet samt till medlemmarna i samkommunstyrelsen minst trettio dagar
före sammanträdet. Samkommunstämman är beslutsför, när över hälften av
medlemskommunernas representanter är närvarande. Kallelse till detta
sammanträde har sänts via e-post måndagen 13.11.2020 och föredragningslistan
fredagen den 3.12.2020.
Namnupprop förrättas och mötets laglighet konstateras

Beslut:
§ 16

Protokolljustering, delgivning

Förslag:
Beslut:

Stämman väljer två protokolljusterare

Delgivning
Förslag:
Protokollet justeras elektroniskt/på plats och publiceras på Kvarnens
hemsida genast efter justering.
Beslut:
§ 17

Fastställande av röstlängd
I bilaga 1 § 17 framgår de kommunala andelarna, röstetalen och de av
kommunerna utsedda representanterna.

Förslag:
Beslut:

Röstlängden fastställs

§ 18
Förslag:
Beslut:

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns i föreliggande form
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§ 19

Godkännande av budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022-23

Styrelsen 22.10 2020 § 38, 3.12 2020 § 47
-------------------------------------

Budgetarbetet har följt tidigare mönster där linjerna kunnat göra upp sina egna budgetförslag som
senare sammanställts på ekonomikontoret till en gemensam budget för Kvarnen. Oro i
budgeteringen väcker vår yrkesutbildning, Outdoor Academy, som fått kraftigt minskade
studerandeår till följd av reformen inom yrkesutbildningen.
Den stora investeringen är det nya Unit 4 programmet för ekonomi- och löneförvaltningen som
stegvis kommer att införas.
Budgeten har presenterats för kommundirektörerna onsdagen den 21.10
Förslag: Budgeten godkänns i föreliggande form att presenteras för stämman.
Beslut: Enligt förslaget
---------------------------------------------------------------Förslag: Styrelsen har behandlat budgeten och ekonomiplanen i två omgångar, 22.10 2020 §38
och 3.12.2020 § 47. Vid första genomgången såg man på sifferdelen och följde upp med textdelen
vid det andra mötet. Budgeten hade presenterats för kommundirektörerna/utsedda
representanter den 21.10. Genomgående har budgeten ansetts väl uppbyggd och realistisk och
verksamhetsplanen beskrivande och ambitiös.
Styrelsen föreslår för stämman att budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022-23 godkänns i
föreliggande form (bilaga 1 § 19) att presenteras för stämman.
Beslut:
§ 20

Byggprojekt

Ekonomi- och byggnadsutskottet har på sitt möte den 10.9 bekantat sig med planerna på
en ny bastubyggnad. Skolans tidigare bastu, som finns i nedre våningen till B-internatet,
är ohjälpligt för liten för den relativt sett stora grupp studerande som använder bastun,
företrädesvis 33 studerande på Friluftsguidelinjen. Bastun är dessutom i dåligt skick.
Styrelsen har presenterats och behandlat bastubygget på sitt möte, i samband med
presentationen av budgeten för år 2021 och ekonomiplanen 2022-23, den 22.10 och 2.12.
Medel har reserverats i budgeten för år 2021.
Förslag: Styrelsen föreslår (§ 48 2.12 2020) för stämman att fastighetskommittén
planerar vidare på bastu- och konferensbygget utifrån de i investeringsbudgeten
reserverade medlen för år 2021 och att byggverksamheten inleds våren 2021.
Beslut:
§ 21

Delgivningsärenden

•

Kvarnen samkommun har av Bildningsalliansen r.f. utsetts till Årets fria bildare
2020. Utmärkelsen tillkännagavs fredagen den 27.11.

•

Revisionsnämnden 23.9.2020 § 25 Redogörelser för bindningar

Revisionsnämnden ska (enligt kommunallagen 410/2015, 121 §) övervaka att skyldigheten enligt
kommunallagen 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för
fullmäktige. Enligt Kommunförbundets rekommendation skall redogörelserna delges fullmäktige
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minst en gång per år. Revisionsnämnden behandlar eventuella redogörelser
ändringsanmälningar och delger redogörelserna för samkommunsstämman i december.

eller

BESLUT: Revisionsnämnden konstaterar att inga redogörelser eller ändringsanmälningar har
inkommit. Nämnden meddelar samkommunsstämman att läget är oförändrat gällande bindningar.
•

Julfest 2020

Skolans ordnar ingen gemensam julfest den 18.12 kl. 09.00. I stället bjuds det på saft och
lussekatter i klasserna och grupperna planerar sina egna programpunkter.
§ 22

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl.
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