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1 kap. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
 

1 § Samkommun 
 
Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 
 
 
2 § Medlemskommuner 
 
Samkommunens medlemskommuner är Kronoby, Karleby, Jakobstad, Pedersöre 
och Larsmo. 
 
 
3 § Samkommunens uppgifter 
 
Samkommunens uppgift är att upprätthålla Kronoby Folkhögskola med uppgift att 
bedriva en sådan verksamhet som medlemskommunerna kommer överens om och 
i enlighet med gällande utbildningslagstiftning. 
 

 

 

2 kap. 

SAMKOMMUNENS ORGAN 

 
 

4 § Samkommunens organ 
 
Samkommunens organ är: 
 

Samkommunstämma 
Revisionsnämnd 
Samkommunstyrelse 
 

 
 
5 § Samkommunstämma 
 
Samkommunens beslutanderätt utövas av samkommunstämma på sätt som i 
kommunallagen och detta avtal stadgas. 
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Varje medlemskommun utser till samkommunstämman högst tre (3) 
representanter. 
 
Vid samkommunstämmans sammanträde har varje medlemskommun ett röstetal 
som fördelas enligt andelar i grundkapitalet. Medlemkommunens röstetal kan 
dock inte överstiga 30 % av det totala röstetalet. 
 
En kommuns röstetal fördelas jämnt mellan kommunens närvarande 
representanter vid samkommunstämman. 
 
 
6 § Samkommunstämmans uppgifter 
 
Samkommunstämman 
 

1. antar förvaltningsstadga 
2. fastställer strategiplan, godkänner ekonomiplan, budget och 

bokslut samt beräkningsgrunder för avskrivning enligt plan, samt 
fastställer ränta på grundkapital 

3. beslutar om utträde ur samkommunen i enlighet med § 25 
4. beslutar om grundande av fonder 
5. beslutar om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och om 

åtgärder som föranleds av revisionsberättelsen 
6. väljer styrelse och utser ordförande och viceordförande för denna 
7. väljer revisionsnämnd och revisionssamfund eller revisor och 

ersättare för denna samt 
8. fastställer arvoden för medlemmar i styrelsen och 

revisonsnämnden samt revisorerna 
 
 
7 § Sammanträdeskallelse 
 
Kallelse till samkommunstämmans sammanträde skall tillsändas 
medlemskommunerna minst fjorton (14) dagar för sammanträdet. 
 
 
8 § Sammanträden och arbetsordning 
 
Samkommunstämma sammanträder minst två gånger per år. Vårsammanträde 
senast den 15 juni och höstsammanträde senast den 15 december. 
 
Formerna för samkommunstämmans verksamhet stadgas i arbetsordningen. 
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9 § Samkommunstyrelsen 
 
Samkommunstyrelsen består av sju (7) ledamöter jämte personliga ersättare, vilka 
alla väljs av samkommunstämman. Varje ägarkommun har minst en representant i 
styrelsen. 
 
 
10 § Samkommunstyrelsens uppgift 
 
Samkommunens förvaltning och ledning av folkhögskolan omhänderhas av 
samkommunstyrelsen.  
 
Samkommunstyrelsen bevakar samkommunens intressen, representerar 
samkommunen och ingår avtal i samkommunens namn. 
 
Samkommunstyrelsens beslutanderätt regleras i förvaltningsstadgan. 
 
 
11 § Föredragning 
 
Styrelsen avgör ärendena på föredragning. Om föredragning stadgas i 
förvaltningsstadgan.  
 
 
12 § Kallelse till sammanträde och beslutförhet 
 
Kallelse till samkommunstyrelsens sammanträde sändes minst fem (5) dagar före 
sammanträdet. 
Styrelsen är beslutför då över hälften av medlemmarna är närvarande. 
 
 
13 § Rätten att teckna samkommunens namn 
 
I samkommunens förvaltningsstadga bestäms vem som har rätt att teckna 
samkommunens namn. 
 

 

 



5 

 

3 kap. 

SAMKOMMUNENS EKONOMI 

 
 

14 § Grundkapital 
 

Grundkapitalet utgörs av medlemskommunernas kapitalplaceringar. Det kan också 

höjas genom överföring från andra poster i det egna kapitalet. 

 

Grundkapitalet indelas i medlemskommunernas andelar. 

 

Samkommunstämman beslutar om höjning och sänkning av grundkapitalet. 

 

Samkommunstämman beslutar om nödvändigt kapitalplaceringsbelopp och 

betalningstidpunkt i samband med nya eller höjda andelar i grundkapitalet. 

 

 

15 § Medlemskommunernas andelar och ansvar 
 

En medlemskommuns andel i samkommunens tillgångar samt dess ansvar för skulder 

och skyldigheter fastställs i förhållande till dess andel i grundkapitalet. 

 

Samkommunens skall föra register över medlemskommunernas andelar i 

grundkapitalet. 

 

 

16 § Budget och ekonomiplan 
 

Budgeten och ekonomiplanen bereds i samarbete med medlemskommunerna. 

Samkommunen kallar årligen medlemskommunernas representanter till 

informationsmöte angående budgeten och ekonomiplanen. 

 

Budgeten och ekonomiplanen skall i fråga om driftsekonomin specificeras enligt 

uppgift, och i fråga om investeringar enligt projekt. 

 

Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall tillställas 

medlemskommunerna före den 15 oktober och den godkända budgeten och 

ekonomiplanen senast den 20 december. 

 

 

17 § Medlemskommunernas betalningsandelar 
 

Det belopp som enligt budgeten, utöver lagstadgade finansieringsandelar på kalkylerade 

grunder, särskilda statsandelar och övriga inkomster, behövs för att täcka utgifterna 

uppbärs under räkenskapsåret som betalningsandelar. 
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Betalningsandelar för samkommunens utbildningsutgifter inom den fria bildningen 

uppbärs i proportion till antalet studerandeveckor från respektive medlemskommun. 

Undervisning inom den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen bedrivs 

inom ramen för enhetspriset. 

 

Betalningsandelarna erläggs under räkenskapsåret i de rater och vid de tidpunkter 

samkommunstämman bestämmer.  

 

 

18 § Kapitalfinansiering av investeringar 
 

Samkommunen kan ordna kapitalfinansiering för investeringar som: statsandel, 

medlemskommuners finansieringsandel, höjning av grundkapitalet med 

medlemskommunernas medgivande, lån från finansieringsinstitut, lån från 

medlemskommuner eller använda andra finansieringsinstrument i enlighet med den 

finansierings- och räntepolitik som samkommunsstämman har godkänt. 

 

Beslut om medlemskommunernas finansieringsandel eller villkoren för höjning av 

grundkapitalet tas av samkommunsstämman skilt för varje projekt. 

 

En medlemskommuns finansieringsandel av investeringskostnaderna bestäms enligt 

andel av grundkapitalet. 

 

 

19 § Förskott på betalningsandelar 
 

För erläggande av utgifter under räkenskapsåret kan samkommunen av 

medlemskommunerna uppbära förskott på betalningsandelar. Som grund för förskotten 

ligger utgifter och inkomster i den budget som har godkänts för räkenskapsåret. 

Betalningsförskottens förfallodagar är de samma för alla kommuner. Förfallodagen 

bestäms i samband med debiteringen så, att kommunerna får minst fjorton (14) dagar tid 

att erlägga förskottet. Förfallodagen får dock inte fastslås så, att den infaller tidigare än 

den månad för vilken förskott debiteras. 

 

Samkommunstämman fastställer i samband med bokslutet medlemskommunernas 

betalningsandelar. Från dessa skall avdras de förskott som har debiterats av kommunen 

för räkenskapsåret. Kommunen skall erlägga det nödvändiga tilläggsbeloppet utöver 

förskottet före utgången av juni månad följande år. Inom samma tidpunkt skall 

samkommunens återbetala till kommunen eventuellt oanvända förskott och 

återbetalning av betalningsandelar. Samkommunen kan dock kvitta belopp som skall 

erläggas till kommunen mot vid tidpunkten för betalningens erläggande förfallna 

fordringar hos vederbörande medlemskommun. 

 

 

20 § Dröjsmålsränta 
 

Vid dröjsmål med betalning uppbär samkommunen ränta enligt 4 § i räntelagen.  

 



7 

 

 

21 § Räkenskapsårets förlust 
 

Om samkommunens förlust överstiger beloppet av eget kapital i balansräkningen, är 

medlemskommunerna skyldiga att erlägga en betalningsandel som motsvarar förlusten. 

 

Betalningsandelen fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras andel av 

grundkapitalet. 

 

 

22 § Undertecknande och godkännande av bokslut 
 

Bokslutet undertecknas av samkommunstyrelsen och föredragande.  

 

När samkommunstämman godkänner bokslutet beslutar den samtidigt om behandlingen 

av räkenskapsperiodens resultat och om behövliga åtgärder för balansering av 

ekonomin. 

 

 

 

4 kap. 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

 
 

23 § Revisorer och revisionsnämnd 
 

Angående granskning av förvaltningen och ekonomin följs vad som stadgas i 

kommunallagen 410/2015 och bestäms i samkommunens förvaltningsstadga. 

 

 

 

24 § Upptagande av ny medlem 
 

En kommun som önskar bli medlem i samkommunen bör meddela om detta till 

samkommunen.  

 

En ny medlemskommun kan tas med genom ändring av grundavtalet i enlighet med 

kommunallagen 

 

Den nya medlemskommunen kan lösa in grundkapitalsandelar av kommunerna eller i 

samkommunen investera den grundkapitalinsats man kommer överens om. 

 

Den nya medlemskommunens rättigheter och skyldigheter börjar från ingången av det 

kalenderår som följer efter det att grundavtalet godkänts i respektive kommun. 
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25 §  Ställningen för kommuner som utträder ur samkommunen och för  
            kommuner som fortsätter verksamheten 
 

Om en medlemskommun utträder ur samkommunen betalas till kommunen genom 

beslut av samkommunstämma kommunens andel av grundkapitalet eller del därav. Om 

de övriga kommunerna inte löser in den utträdande medlemskommunens kapitalandel, 

sänks grundkapitalet. Ersättningen för grundkapitalsandelen betalas i jämnstora poster 

under sju år räknat från den dag då utträde trädde i kraft. 

 

Grundavtalet upphör att gälla vid utgången av det kalenderår som följer på det år när 

avtalet sägs upp. 

 

26 § Upplösning och likvidation av samkommunen 
 

Om upplösning av samkommunen beslutar medlemskommunernas fullmäktige. Om 

samkommunen upplöses skall samkommunstyrelsen ansvara för likvidationen, om inte 

medlemskommunerna enas om något annat arrangemang. Sådana 

samkommunstillgångar som inte behövs för ersättande av likvidationskostnader och 

betalning av skulder eller fullgörande av åtagande fördelas mellan 

medlemskommunerna i förhållande till deras andelar av grundkapitalet. Om det belopp 

som krävs för betalning av kostnaderna och skulder samt för fullgörande av åtaganden 

är större än tillgångarna, är medlemskommunerna skyldiga att betala skillnaden i 

förhållande till ovan nämnda andelar. 

 

 

27 § Ikraftträdande och tillämpning 
 

Detta grundavtal har godkänts i medlemskommunernas fullmäktige enligt följande: 

 

 

Stadsfullmäktige i Jakobstad 25/4  2016    __________________________ 

 

Stadsfullmäktige i Karleby  16/5  2016    __________________________ 

 

Kommunfullmäktige i Kronoby 10/3  2016    __________________________ 

 

Kommunfullmäktige i Larsmo 20/4  2016    __________________________ 

 

Kommunfullmäktige i Pedersöre 14/3  2016    __________________________ 

 

 

 

Detta grundavtal träder i kraft          /         2016 

 


