KVARNEN SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMA

Protokoll
Medlemmarna i Kvarnen samkommun kallas till samkommunstämma på
Kronoby folkhögskola tisdagen den 1.6.2021 kl. 15.00.
Mötesplats blir endera ute på Folkhögskolans gårdsplan ellervia Teams. Coronasituationen
nejden får avgöra den plats som väljs. Kommunerna meddelas närmare mötet.
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Kronoby den 17.5 2O2L
Enligt uppdrag

Hansdn, rektor

i
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Närvarande:

X

Beslutande

Kronoby

Karleby

1. Harry öst

X

2. Sixten Dalvik

x

3. Ulf Stenman

T

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

T

T

T

Pedersöre 7. Christian Dahlin

x
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9. Bernt Snellman
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T
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övriga närvarande:
Styrelsen

Lindgren,

Ha

ns-Erik, styrelseordförande

X

Sabel, Roy, viceordförande i styrelsen
Lassila, Carola, styrelsemedlem
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T anl. 15.25 vid behandlingen av $7

T
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Personalen
Kjellman, Pamela, t.f. ekonomichef
Hansdn, Tom, rektor
Fröjdö, Tomas
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Förslag:

Beslut:

$2
Förslag:

Mötets öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Hans-Erik Lindgren
Mötet öppnades av styrelseordförande Hans-Erik Lindgren kl. 15.02
Val av ordförande för samkommunstämman
Till mötesordförande föreslås Sixten Dalvik
Enligt förslaget

Beslut:

9g

Förslag:

Namnupprop och konstaterande av mötets laglighet
Kallelse till samkommunstämmans sammanträde ska skickas tillvarje medlemskommun
och till dem som har rätt eller plikt att närvara och yttra sig vid sammanträdet samt till
medlemmarna i samkommunstyrelsen minst t4 dagar före sammanträdet.
Samkommunstämman är beslutsför, när över hälften av medlemskommunernas
representanter är närvarande. Kallelse och föredragningslista till detta sammanträde
har sänts via e-mejl till medlemskommunerna måndagen den t7.5 2O21.
Namnupprop förrättas och mötets laglighet konstateras

Beslut:

Enligt förslaget

54

Protokolljustering

Förslag:

Samkommunstämman utser två protokolljusterare och fastställer att protokollet
granskas genast efter mötet.
Till protokolljusterare utsågs Ulf Stenman och Harry öst

Beslut:
SS

Fastställande av röstlängd
I bilaga 1 S 5 framgår de kommunala andelarna, röstetalen och de av kommunerna
utsedda representanterna.

Förslag

Röstlä ngden faststä I ls

Beslut:

Enligt förslaget

S6

Bokslut 2020

Allmänt
Bokslutet och den verksamhetsberättelse som är en del av bokslutet bör ge riktiga och tillräckliga
uppgifter om verksamheten och ekonomin. Bokslutets centrala mål är att mäta hur samkommunen

centrala mål har uppfyllts. Resultatet, resultaträkningens, balansräkningens och
finansieringsanalysens nyckeltal samt de nyckeltal som mäter verksamheten utgör stommen i
bokslutet. Bokslutet skall godkännas av samkommunstyrelsen och behandlas i samkommunstämman

före den 15 juni. Bokslutet undertecknas av samkommunstyrelsen tillsammans med rektorn. Efter
underskrifterna görs revisorernas anteckning.
Bokslutets innehåll
De bokslutshandlingar som samkommunen publicerar bör innehålla resultaträkning, balansräkning,
finansieringsanalys och bilageuppgifter (noter) till dem, samt en tablå över budgetutfallet och
verksamhetsberättelse (KomL

1-13 S 2

mom.).

Till bokslutshandlingarna hör dessutom specifikationertill balansräkningen och noterna.

Datumo/

/OO

Protokolljusterare

2o2t
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Revisionen av bokslutet

Bokslutshandlingarna överlåts till revisorerna och revisionsnämnden för utvärdering.
Revisionsnämnden bör utge en revisionsberättelse till samkommunstämman före utgången av maj
månad. Revisionsberättelsen finns som bilaga till bokslutet.
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse ingår inte ibokslutshandlingarna utan finns som en
separat bilaga till bokslutet och verksamhetsberättelsen.
Styrelsen

29.3.2027

5

S

Bokslut 2020. Godkönno och underteckno

är kalenderåret. Enligt bestämmelserna i kommunallagens 1135 skall
samkommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad efter
Samkommunens räkenskapsperiod

räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt, efter revisionen, förelägga bokslutet för
stämman före utgången av juni. Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Samkommunens bokslut undertecknas
av ledamöterna i samkommunstyrelsen och av rektorn.

Samkommunens bokslut för 2020 visar ett överskott på 39 464,08 €. I samkommunens balans per 31.12.2020
uppgår det totala ackumulerade underskottet är 2020 till 128 617,56€ (2OL9 t94 294,50€).
De målsättningar som uppställdes iverksamhetsplanen visavi linjerna har så gott som alla kunnat förverkligas.
Där så inte är fallet kan nästan uteslutande hänföras till coronapandemin som slog till under våren 2020. Skolan
sattes under våren på distans, men återgick till närstudier strax innan skolavslutningen i maj. Under hösten har

undervisningen skett uteslutande som närundervisning.
Ett visst bortfall av studerande kunde ändå skönjas i och med rädslan för corona. Kortkursverksamheten och
sommarverksamheten drabbades ändå mest. All sådan verksamhet var vi tvungna att inhibera. Bort föll
exempelvis projektresorna, dels med gymnasiestuderanden, dels med allmänheten till förintelselägren i Polen.

Bort föll även all uthyrningsverksamhet av skolans internat, en uthyrningsverksamhet som de två tidigare
somrarna kommit bra i gång. Den ekonomiska förlusten kunde delvis kompenseras med s.k. coronastöd, men
självfallet inte fullt ut. De förlorade studerandeveckornas öde är fortfarande olösta. Blir de kompenserade i
framtiden eller inte?
De totala studerandeveckornas antal uppgår till 9036 (20L9 8494). En ökning från föregående år med 542
studerandeveckor. ökningen förklaras närmast med det stora antalet elever på Base Camplinjen. Statsbidraget
ökade med 199 569€ också den ökningen hänförs till stora delar till BC, men även en stor del till de ökade bidrag
som inkommit till följd av s.k. coronapengar.
Base Camp uppvisar ett plus på 34 568,46€. Överskottet var väntat och kunde förutses redan i uppgörandet av
budgeten.
Friluftsguidernas uppvisar ett överskott för året på 4895,62€.
De slutliga kommunala betalningsandelarna underskred

till kommunerna i förhållande till

det budgeterade med 4409€, vilken summa återbetalas
studerandeveckorna för respektive kommun. Samkommunen har inga lån

(bokslutet som bilaga L $ 5).
Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för stämman att bokslutet för är 2020 med därtill hörande
verksamhetsberättelse och noter godkänns. Samkommunstyrelsens ledamöter och rektorn undertecknar
bokslutet och överlämnar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt vidare till stämman, som tar del av
boksl utshand linga rna.

Beslut: Enligt förslaget

Förslag: Samkommunstyrelsen föreslår för stämman att bokslutet för år 2020 med därtill hörande
verksamhetsberättelse och noter godkänns. Samkommunstyrelsens ledamöter och rektorn
undertecknar bokslutet och överlämnar handlingarna till revisor och revisionsnämnd samt vidare till
stämman, som tar del av bokslutshandlingarna bilaga 1 5 5.
Beslut: Enligt förslaget
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Utvärderingsberättelse för är
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Styrelsen 25.5.2021
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19) över sammanfottning och rekommendotioner uppmiirksammor

nd e n följa nd e :

Det kumulqtivq underskottet hor minskat 2020, vilket cir bra.
Uppstdllningen och uppföljningen av målsiittningorna hor blivit böttre. Målsöttningorno kan fortfaronde
utvecklas.

o Styrelsen går igenom förvaltningsstodgon regelbundet och uppdaterar den vid behov.
Förslog: Styrelsen antecknqr revisionsnömndens utlåtonde till könnedom och vidtor behövligo åtgiirder.
Beslut: E n I igt besl utet
Förslag: Revisionsnämndens utlåtande och styrelsens beslut antecknas till kännedom
Utvärderingsberättelsen bifogas som bilaga 1 S 7.
Beslut: Enligt förslaget

8
Revisionsberättelse för är 2O2O
Revisionsberättelsen finns som bilaga till bokslutet.
Revisionsberättelsen för är 2020 års revision finns som bilaga till bokslutet.
Förslag: Revisionsberättelsen antecknas till kännedom.
Beslut: Enligt förslaget
S

5g

Beviljande av ansvarsfrihet

Revisionsnömnden 27.4 2027. Revisorn presenteror revisionsberöttelsen 2020 sqmt samman-fqttningen ov
revisionen 2020
Förslog: Med hönvisning till revisionsberöttelsen föreslår revisionsnömnden för somkommunstömman qtt
bokslutet för år 2020 godkönns och ott de redovisningsskyldiga beviljas ansvorsfrihetför riikenskapsåret 2020.

Beslut: Revisionsnömnden föreslår för stömmqn ott bokslutet
redovisningsskyldigo beviljos ansvorsfrihet för riikenskapsåret 2020.

för år 2020 godkönns och ott

de

Förslag: Revisionsnämnden föreslår för stämman att bokslutet för år 2020 godkänns och att de
redovisn ingsskyld iga bevi ljas a nsva rsfrihet för rä kenskapså ret 2020.
Beslut: Enligt förslaget

510

Delgivningsärenden

Rektorn berättade om framtidsutsikterna för skolan.
Många har sökt till skolan inför nästa läsår till alla linjer. Bastubygget avancerar och byggstart blir det
i augusti.
Bygget beräknas vara klart i april2022.
Personalen håller 3 planeringsdagar på skolan som bäst.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.
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ANVTSNTNG FöR BEGÄRAN

oM oMpRövrurrue ocH gesvÄnsANvtsNtNc

röReuo nrr sörn Äruonrrue
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136

$

kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 1-1.L

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning
enligt 134 5 L mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRöVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är
Styrelsen för Kvarnen samkommun
Torgarevägen 4

68500 KRONOBY
info@kvarnen.fi
Paragrafer:
Begäran om omprövning skall framställas inom L4 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll
Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad det grundar sig på. Omprövningsbegäran skall
undertecknas av den som framställer den.
Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till
Marknadsdomstolen, PB 118,00131 HELSINGFORS, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Datum

0l

t

L6

Protokolljusterare
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast
av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövingsbegäran, kan
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av
kommunen.

Besvärsmyndighet ä r: Vasa förva ltn i ngsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA, vaasa.hao@oikeus.fi

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst
https://asiointi2.oikeus.filha llintotuomioistu imet

på

adressen

Kommu na lbesvä r, pa ragrafer

Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär,
Besvärstid30 dagar

pa

ragraf 60

Anna n besvä rsmyndighet, adress

och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia,
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
lnlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna

skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens

utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går
ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om domstolsavgifter (L455/20L5), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en
ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

outu^C[

tO€

Protokolljusterare

zozr

7

KVARNEN SAMKOMMUNEN
Röstlängd för samkommunstä mman ZOLT -zOZt
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Harry öst
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Ulf Stenman
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Mikko Tornikoski
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Lars Björklund

0,67

Jaana Silander

L

Christian Dahlin

L

Camilla Roslund-Nordling

L

Gun Kapt6ns

Bilaga 1$ 5
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Till samkommunstämman vid Kvarnen samkommun

4

€,+

Revisionsnämndens sammansättning och uppgifter
Revisionsnämnden hade vid tidpunkten for slutrevision följande sammansåttning:

Ordinarie

Ersättare
Carita Söderbacka, ordförande Matias Torrkulla
Esa Tiainen, viceordförande lngrid Häggblom

Härmälä
Agneta Ström-Hakala
Jan-Ove Nyman
Elin

Christian Nyman
Bengt Ekman
Brit Stenman

Samkommunstämman har 30.5.2018 (5 21) valt KPMG oy Ab att handha samkommunens revision för
räkenskapsperioderna 2OL8-2021. Revisionsuppdragets bekräftelsebrev har undertecknats 6.9.201g.
Som ansvarig revisor har OFGR, GR Martin Slotte fungerat. OFGR, GR Kirsi Sova har varit ersättare.
Revisionsnämnden har sammanträtt tre (3) gånger under år 2020. Vid sammanträdena har hörts olika
tjänsteinnehavare.
I kommunallagens 121

I

stadgas följande gällande revisionsnämndens uppgifter:

Fullmäktige {samkommunstämman) tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen av
förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen. Revisionsnämnden ska
r bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige
(samkommunstämmanl ska fatta beslut om,
r bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i
kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och
ändamålsenligt sätt,
r bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande

ekonomiplanens tillräcklighet,

om kommunens balansräkning visar underskott som

saknar

täckning,

.
r

se

r

redogörelserna för fullmäktige,
för styrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i förvattningsstadgan
samt till budget för utvärderingen och granskningen

till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas,
överuaka att skyldigheten enligt 84 g att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage

Utvärderingsplan
Enli4 kommunallagen (121 5) gör revisionsnämnden upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år en
utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige (samkommunståmman)
behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Nämnden kan även ge fullmäkige andra
sådana utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser vara behövliga.
1

Revisionsnämnden har gjort upp en utvärderingsplan på sitt möte 12.11.2018. I utvärderingsplanen
har

revisionsnäm nden fastslagit följa nde årliga tyngdpu nktsom råden:
Är 2018 Fördetning av kostnader
År 2018 Underskottet (ackumulerat)
Är 2019 Avtalshantering

.
'
r
.
r
.

Är 2019 Risker
År 2020 Förvaltningsstadgan (KomL)
Är 2021 Uppställande och uppföljning av målsättningarna

För utförandet av ovan nämnda lagstadgade uppdrag har revisionsnämnden tagit del av
förvaltningsorBanens protokoll, bokslut jämte verksamhetsberättelse för år 2020 samt revisorns
rapportering.

Redogörelser för

bi ndninga r

Revisionsnåmnden ska {kommunallagen 4LO/2OI5, L27 9) övervaka skyldigheten entigt kommunallagen

84 I att

redogöra

för

bindningar och tillkännage redogörelserna

för fullmäktige.

Kommunförbundets rekommendation skall redogörelserna delges fullmäktige minst en gång per år.

Enligt

Revisionsnämnden konstaterade på sitt möte 23.9.2020 att inga redogörelser eller ändringsanmälningar
hade inlåmnats, Revisionsnämnden beslöt meddela samkommunstämman att läget är oförändrat

gällande bindningar. samkommunstämman har antecknat ärendet 16.Lz.zozo (g zry.

U

ppföljn ing av tidi

Utvärderingsberättelsen

ga

re utvä rderingsberättelse

för år

2019 undertecknades

av

revisionsnåmnden 27.4.2020. Enli't

kommunallagen ger styrelsen fullmäktige (samkommunstämman) ett utlåtande om de åtgarder som
utvä rderingsbe rättelsen föranleder.

Samkommunens styrelse hargett sitt svar på uwärderingsberättelsen till samkommunstämm an 4.6.202A.
samkommunstämman har antecknat styrelsens svar till kännedom och beslutat att inga vidare åtgärder
vidtas' Revisionsnämnden diskuterade svaret på sitt möte 23.9.2020 och beslöt beakta svaret i det
kommande uwärderingsarbetet.

Målsättningarna och deras förverkligande
Samkommunstämman har i budgeten fcir är 2a2o fastställt

bindande verksamhetsmässiga och

ekonomiska målsättningar för samkommunens verksamhetsorgan. Över målsättningarnas utfall har
redogjorts i bokslutet fcir år 2020.
Revisionsnämndens analys av hur målsättningarna förverkligats:

r

I

Målsättningarna är rätt bra uppställda och formulerade. Målsättningarna är överskådliga. De
flesta målsättningarna är mätbara.
Uppfoljningen av målsättningarna kan alltid utvecklas och bli ännu mer heltäckande så att man
uWärderar alla uppställda målsättningar.

2

a

Revisionsnämnden efterlyser en uppställning av målsättningarna och deras förverkligande, t.ex.
tabellform och med hjälp av olika färger eller symboler.

i

Ekonomin
Budgeten för är 2A2A har godkänts av samkommunstämman 12.LZ.IOL9
Samkommunens ekonomiska resultat blev ett överskott på 39 464,08 euro, vilket alltså är bättre än man
budgeterat. En förkortad version av resultaträkningens budgetuppföljning presenteras itabellen nedan.
För utförligare budgetuppföljning hänvisas till s. 47 i bokslutet 2020.
lnvesteringsbudgeten var totalt L12247,00 euro och 54772,26 euro förverkligades. För maskiner och
inventarier var budgeterade nettoutgifter 35 000,00 euro medan utfallet blev 54 772,26 euro, vilket
innebär en överskridning på 19 772,26 euro.
Kvarnen samkommun. resultaträkning 2020
Externa och interna poster

Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

Förv. (%l Awikelse {€}

Budget

Utfall

3 054 500,00

LO2,82Yo

85 484,55

-2937 081,00

3 151 084,55
-3 001 843,14

102,20%

-64762,14

stg,N

14924''41

tt7,o316

2t722,41

1200,00

191,59

L28719,W

149 433,00
-109 968,92

Verksamhetsbidrag
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När det gäller balansering av ekonomin har skyldigheten att täcka underskott samt det s.k.
kriskommunförfarandet i och med den nya kommunallagen (4LO/2O15) utvidgats att gälla även
samkommuner. Enligt kommunallagen 110 5 skall ett underskott i balansräkningen täckas inom fyra år
från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kvarnen samkommun har underskott
från tidigare räkenskapsperioder på totalt L94294,50 euro. Resultaträkningen för år 2020 visar ett
överskott på euro 39 464,08 euro. Under året har medlemskommunerna enligt överenskommelse betalat
in26 212,86 euro för att täcka underskott från tidigare räkenskapsperioder. Det kumulativa underskottet
blir därmed L28 617,56 euro, vilket borde täckas före utgången av år 2023.
Kvarnen samkommun

Kumulativt underskott

Tidigare räkenskapsperioder
Medlemskom. betalningar

Överskott är2O2O

-194 294,50

26212,86
39 454,08

Kumulativt underskott totalt

-128 617,56

Kvarnen samkommun har inga lån, vilket är positivt. Skulderna består främst av kortfristiga
leverantörsskulder och passiva resultatregleringar samt hyresansvar. Balansräkningens nyckeltal kan
anses vara bra. Likviditeten är god {75 kassadagar}. över 30 kassadagar kan anses vara en bra situation.
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Personalen
En redogörelse för

samkommunens personal ingår i det ordinarie bokslutet. samkommunens
personalstyrka uppgick till totalt 36 personer. Antalet årsverken
var 31,6. utbetalda löner och arvoden
uppgick till sammanlagt 1300 715 euro, vilket utgör cirka 56 procent
av verksamhetskostnaderna.
sjukfrånvarodagarnas antal uppgick för hela samkommunens del till 144
dagar (135 dagar år 201g), vilket
betyder i medeltal 4 dagar sjukfrånvaro per anställd per år. Bland de olika yrkeskitegorierna
ökade
sjukfrånvaron bland undervisningspersonat 172 dagar -> ltldagar) medan
sjukfrånvaron minskade inom
administrationen (63 dagar -> 17 dagar).

Förvaltningssradgan (tyngdpunktsområde ZAZ0)
Förvaltningsstadgan är godkänd av samkommunstämman 28.5.2019.
Förvaltningsstadgan är i kraft från
i kommunallagen.
Revisionsnämnden framför följande iakttagelser och rekommendationer:
r Nordiska konstskolan tas bort (5 S a punktenl.

och med L'6'2aL9' Enligt revisionsnämnden uppfoller förvaltningsstadgan kraven

r

samkommunens kommunikation

r

"medlemskomm unerna,,.
Samkomrnunstyrelsen regelbundet går igenom förvaltningsstadgan och
utvärderar eventuella
uppdateringsbehov.

(1g s)

"kommuninvånarna,, kunde

bytas ffi till

Sammanfattning och rekommendationer

r
r

o

Det kumulativa underskottet har minskat under är z}2o,vilket är bra.
Uppställningen och uppföljningen av målsättningarna har blivit bättre.
Målsättningarna kan
fortfarande utvecklas.
Styrelsen går igenom förvaltningsstadgan regelbundet och uppdaterar
den vid behov.
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