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PROTOKOLL
Styrelsen kallas till möte torsdagen den 23 november 2021 kl. 15.00 på Kronoby folkhögskola.
Ärendets
nummer

Ärende

§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Val av två protokolljusterare
Godkännande av föredragningslistan
Verkställande av stämmans beslut 28.9.2021
Presentation av de nya styrelsemedlemmarna och presentation av Kvarnen
samkommun
Redogörelse för bindningar
Ekonomisk rapport 1-9/2021
Fastställande av mötesarvoden för perioden 2021-2025
Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024
Val av medlemmar till a) ekonomiutskott och b) fastighets, -byggnadskommittén
Övriga ärenden
Anmälningsärenden
Mötets avslutande

§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 10
§ 32
§ 33

Hans-Erik Lindgren (29 Nov 2021 18:49 GMT+2)

Hans-Erik Lindgren, ordf.
Enligt uppdrag

Tom Hansén

Tom
Hansén (29 Nov 2021 12:58 GMT+2)
______________________

Tom Hansén, rektor
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NÄRVARANDE på plats (X)

via Teams (T)

Beslutande:

x Hans-Erik Lindgren
x Christan Dahlin
T Ann-Sofi Storbjörk
Boris Nygård
T Irene Strömberg
T Madeleine Englund-Svenlin
T Ulla-Maria Åstrand
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Ann-Marie Granholm
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Pentti Silvennoinen
Leif Jakobsson
Nina Brännkärr-Friberg
Andreas Kronqvist
Karin Saarukka
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§ 20

Mötets öppnande

Beslutsförslag: Ordförande Hans-Erik Lindgren öppnar mötet kl. 15.00
Beslut: Enligt förslaget
§ 21

Mötets behörighet

Beslutsförslag: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande beslutfört
Beslut: Enligt förslaget
§ 22

Val av två protokolljusterare

Beslutsförslag: Till protokolljusterare utses Christian Dahlin och Ann-Sofi Storbjörk
Beslut: Enligt förslaget
§ 23

Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form
Beslut: Enligt förslaget
§ 24

Verkställande av stämmans beslut 28.9.2021

Vid samkommunstämman den 28.9 behandlades följande ärenden:
-

Val av styrelse för mandatperioden 2021-2025
Val av ordförande och viceordförande för styrelsen
Val av revisionsnämnd för perioden 2021-2025
Val av ordförande och viceordförande för revisionsnämnden

Beredning: Rektor Tom Hansén, 050-550 7722
e-post: tom.hansen@kvarnen.fi
Beslutsförslag: Samkommunstyrelsen verkställer de av stämman gjorda besluten. Bilaga 1 § 24.
Beslut: Enligt förslaget
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§ 25

Presentation av de nya styrelsemedlemmarna och presentation av Kvarnen
samkommun

Beredning: Rektor Tom Hansén, 050-550 7722
e-post: tom.hansen@kvarnen.fi
Beslutsförslag: Den nya styrelsen presenterar sig. Rektorn presenterar Kvarnen och dess
verksamhet.
Beslut: Enligt förslaget
§ 26

Redogörelse för bindningar

Redogörelse för bindningar
Kommunallagen §84
”En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i 2 mom. ska lämna en redogörelse för
sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra
sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra
bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.
Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller kommunstyrelsens ledamöter, ledamöter i organ
som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), ordföranden och vice
ordförande i fullmäktige och nämnder, kommundirektören, borgmästaren och vice borgmästare samt
föredragande i kommunstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det
att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i
bindningarna.
Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas
och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som
är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.
Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något
annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas
av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och
datanätet.”
Beredning: Rektor Tom Hansén, 050-550 7722
e-post: tom.hansen@kvarnen.fi
Beslutsförslag: Samkommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom och lämnar in redogörelse för
sina bindningar till rektorn inom detta år.
Beslut: Enligt förslaget
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§ 27 Ekonomisk rapport 1-9/2021
Hänvisning: Bilaga 1 Driftsrapport
Beredning: T.f. Pamela Kjellman, 040-486 5619
e-post: pamela.kjellman@kvarnen.fi

Beslutsförslag: Rapporten presenteras vid mötet
Beslut: Styrelsen tog del av rapporten som antecknades till kännedom

§ 28 Fastställande av mötesarvoden för perioden 2021-2025
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€

Beredning: Rektor Tom Hansén, 050-550 7722
e-post: tom.hansen@kvarnen.fi
Beslutsförslag: Styrelsen föreslår för stämman att mötesarvodena för perioden 2021-2025 fastställs
enligt förslaget.
Beslut: Enligt förslaget

§ 29

Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024

Beredning: Rektor Tom Hansén, 050-550 7722
e-post: tom.hansen@kvarnen.fi
Beredning: T.f. ekonomichef Pamela Kjellman, 040-486 5619
e-post: pamela.kjellman@kvarnen.fi
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
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§ 30

Val av medlemmar till a) ekonomiutskott och b) fastighets, -byggnadskommittén

Styrelsen har utsett medlemmar till ovanstående utskott periodvis. Utskotten har bistått
rektorn i det dagliga arbetet.
Beredning: Rektor Tom Hansén, 050-550 7722
e-post: tom.hansen@kvarnen.fi

Beslutsförslag: a) till medlemmar i ekonomiutskottet väljs styrelseordförande, ekonomichefen och
skolans ledningsgrupp samt Leif Jakobsson som sakkunnig. Rektorn ges rätt att inkalla sakkunniga
enligt behov.
Beslut: Enligt förslaget
Beslutsförslag: b) till medlemmar i fastighets-, byggnadskommittén väljs styrelseordförande,
fastighetsskötaren, skolans IT ansvariga och skolans rektor. Roy Sabel fortsätter som ordförande
under byggperioden. Rektorn ges rätt att inkalla sakkunniga enligt behov.
Beslut: Enligt förslaget
§ 31

Övriga ärenden

Stämman samlas tisdagen den 14.12 kl. 15

§ 32
•
•
•

§ 33

Anmälningsärenden
Skolans 130 års jubileum den 3.11 2021 gick i arbetets tecken. Skolans elever och personal
bjöds på kaffe och tårta.
POVAKO har erhållit medel från NordPlus för ett planeringsmöte om framtida samarbete med
motsvarande linje vid Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå.
Ett Erasmus+ ansökan om samarbete med en Egå ungdoms höjskole i Danmark, Västra
Nylands folkhögskola i Finland och Strömbäcks folkhögskola i Sverige har inlämnats under
rubriken Norden och de ungas värld. Nordisk dimension i ungdomsutbildning på folkhögskola.
Stöd av ungas personliga utveckling till goda samhällsmedborgare, en holistisk syn på
lärande.

Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.15
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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: 20-33
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
134 § 1 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 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
protokollsutdraget.
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