KVARNEN SAMKOMMUN
SAMKOMMUNSTÄMMA
Protokoll
Medlemmarna i Kvarnen samkommun kallas till samkommunstämma vid Kronoby
folkhögskola tisdagen den 14.12.2021 kl. 15.00.
Deltagande i stämman kan ske endera på plats eller via Teams. Meddela Tom på adress:
tom.hansen@kvarnen.fi
Samkommunstämman inleds med julgröt i matsalen.

Ärenden:
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Namnupprop och konstaterande av mötets laglighet
Protokolljustering, delgivning
Fastställande av röstlängd
Godkännande av föredragningslistan
Godkännande av budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023-24
Fastställande av mötesarvoden för perioden 2021-2025
Delgivningsärenden
Mötets avslutande

Enligt uppdrag

Tom Hansén

Tom
Hansén (Dec 17, 2021 12:57 GMT+2)
________________________________

Tom Hansén, rektor

Leif Jakobsson

Leif
Jakobsson (Dec 17, 2021 16:52 GMT+2)
__________________________________________

Mötesordförande

Dahlin (Dec 17, 2021 20:11 GMT+2)
Protokolljustering __ /___ 2021 Christian
___________________

Kari Koskela

Kari Koskela (Dec 17, 2021 17:20 GMT+2)
___ / ___ 2021 ______________________
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Närvarande:

x på plats

T via Teams

Beslutande:
Kronoby

T 1. Marika Hagnäs
T 2. Inger Wistbacka
x3. Tapani Myllymäki

Karleby

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

Pedersöre

x 7. Christian Dahlin
X 8. Christian Backlund
9. Camilla Roslund-Nordling

Jakobstad

T 10. Nina Brännkärr-Friberg
x 11. Jarmo Ittonen
x 12. Kari Koskela

Larsmo

T 13. Gun Kapténs

Övriga närvarande: x på plats
Styrelsen
x
T
T
x
x
T

T via Teams

Lindgren, Hans-Erik, styrelseordförande
Madeleine Englund-Svenlin, styrelsemedlem
Irene Strömberg, styrelsemedlem
Dahlin, Christian, styrelsemedlem
Åstrand, Ulla-Maria, styrelsemedlem
Boris Nygård, styrelsemedlem
Storbjörk, Ann-Sofi, styrelsemedlem

Personalen
X
x
x

Kjellman, Pamela, t.f. ekonomichef
Hansén, Tom, rektor
Fröjdö, Tomas, IT-ansvarig
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___________________

Kari Koskela
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§ 22

Mötets öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Hans-Erik Lindgren.

§ 23

Val av ordförande för mötet

Förslag:
Beslut:

Till mötesordförande föreslås Leif Jakobsson
Enligt förslaget

§ 24

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. Kallelse till
samkommunstämmans sammanträde skall tillsändas medlemskommunerna minst
fjorton (14) dagar för sammanträdet. Samkommunstämman är beslutsför när över
hälften av medlemskommunernas representanter är närvarande. Kallelse till detta
sammanträde har sänts via e-post måndagen 29.11.2021.
Namnupprop förrättas och mötets laglighet konstateras

§ 125

Protokolljustering, delgivning

Förslag:
Beslut:

Stämman föreslår två protokolljusterare för mötet.
Till protokolljusterare föreslås Kari Koskela och Christian Dahlin

Beslut:

Enligt förslaget

Delgivning
Förslag:
Protokollet justeras elektroniskt/på plats och publiceras på Kvarnens
hemsida genast efter justering.
Beslut:
Enligt förslaget
§ 26

Fastställande av röstlängd
I bilaga 1 § 26 framgår de kommunala andelarna, röstetalen och de av
kommunerna utsedda representanterna.

Förslag:
Beslut:

Röstlängden fastställs
Enligt förslaget

§ 27
Förslag:
Beslut:

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns i föreliggande form
Enligt förslaget
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§ 28

Godkännande av budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023-24

Styrelsen 23.11 2021 § 29
------------------------------------Beslutsförslag: Beslutsförslag: Budgetarbetet har följt tidigare mönster där linjerna kunnat göra upp sina
egna budgetförslag som senare sammanställts på ekonomikontoret till en gemensam budget för Kvarnen.
Coronapandemin till trots tror vi på en ljus framtid och har kunnat planera med full kapacitet för våra långa
linjer. Kortkurserna har däremot fått stryka på foten i och med den stora osäkerheten, och det som tidigare
gett oss både synlighet och spelrum saknas nu i vår budget. Även uthyrningsverksamheten som år 2019 kom
väl i gång, och de extra hyresinkomsterna den inbringade, har vi inte kunnat räkna med. Kommunandelarna
kvarstår i stort sett oförändrade.
Planerade investeringar upptagna i ekonomiplanen kommer de närmaste åren att vara blygsamma. En utökad
internatkapacitet står högst på önskelistan och ett planeringsanslag finns med men även extern finansiering
bör utredas. Budgeten presenteras för kommundirektörerna tisdagen den 23.11
Styrelsen föreslår för stämman att budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2023-2024 godkänns.
Budgetförslaget i sin helhet som bilaga 1 § 29.
Beslut: Enligt förslaget

----------------------------------------Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023-24
godkänns i föreliggande form (bilaga 1 § 28).
Beslut: Enligt förslaget

§ 29

Fastställande av mötesarvoden för perioden 2021-2025

Styrelsen 23.11 2021 § 28
--------------------------------Arvoden för förtroendeuppdragen inom samkommunen bör fastställas årligen.
Arvoden per möte har under perioden 2017-2021 varit följande:
Ordförande
Styrelsemedlemmar
Revisionsnämndsmedlemmar
Protokolljustering

75€
50€
50€
20€

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår för stämman att mötesarvodena för perioden 2021-2025 fastställs
enligt förslaget.
Beslut: Enligt förslaget
----------------------------------------------------------------

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att mötesarvodena för perioden 2021-2025
fastställs enligt förslaget.
Beslut: Enligt förslaget
§ 30
•

•
§ 31

Delgivningsärenden
Skolans ordnar ingen gemensam julfest i år. I stället bjuds det på saft och
lussekatter i klasserna och grupperna planerar sina egna programpunkter.
Skolan fyllde 130 år den 3.11 och dagen firades i arbetets tecken. Skolan bjöd de
anställda och de studerande på kaffe och tårta.
Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 15.58
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KVARNEN SAMKOMMUNEN
Röstlängd för samkommunstämman 2021-2025

Bilaga 1 § 26

Samkommunstämma 14.12.2021

Kommun Andelar Röster

Medlemmar

Kronoby

12

6

2
2
2

Tapani Myllymäki
Inger Wistbacka
Marika Hagnäs

Karleby

4

4

1,33
1,33
1,33

Leif Jakobsson
Ronny Djupsund
Mikko Tornikoski

Jakobstad

2

2

0,67
0,67
0,67

Jarmo Ittonen
Kari Koskela
Nina Brännkärr-Friberg

Pedersöre

2

2

1
1

Christian Dahlin
Christian Backlund
Camilla Roslund-Nordling

Larsmo

1

1

1

Gun Kapténs
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
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:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 22-31

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 14 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.
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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 omprövningsbegäran, kan
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.
Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA, vaasa.hao@oikeus.fi
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragraf 60
Besvärstid 30 dagar
Annan besvärsmyndighet, 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.
Inlämnande 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 (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en
ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.
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