
 

 
 
 
 
 
 

 

PROTOKOLL 

Styrelsen kallas till möte tisdagen den 17.5 2022 kl. 15.00. Mötet ordnas på plats vid 

Kronoby folkhögskola (fotografering). Kaffe från kl. 14.45 i matsalen. 

Ärendets Ärende 

nummer 

 

§ 20 Mötets öppnande 

§ 21 Mötets behörighet 

§ 22 Val av två protokolljusterare 

§ 23 Godkännande av föredragningslistan 

§ 24 Uppdatering av förvaltningsstadgan 

§ 25 Överskridningar i investeringsbudgeten 

§ 26 Ny läroplan för invandrarutbildningen och den utvidgade läroplikten 

§ 27 Revisionsberättelsen för 2021 

§ 28 Styrelsens utlåtande över de åtgärder som revisionsnämndens 
 utvärderingsberättelse 2021 föranleder  

§ 29 Mellanbokslut per 30.4 2022 

§ 30 Delgivningsärenden  

§ 31 Övriga ärenden 

§ 32 Mötets avslutande 

   

   

  

  
 

 

 

Hans-Erik Lindgren, ordf. 

 

Enligt uppdrag 

 

______________________ 

Tom Hansén, rektor 

 

Ann-Sofi Storbjörk (18 maj 2022 14:15 GMT+3)

Tom Hansén (18 maj 2022 15:35 GMT+3)
Tom Hansén

Christian Dahlin (25 maj 2022 14:15 GMT+3)

Hans-Erik Lindgren (2 jun 2022 18:22 GMT+3)
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Protokolljustering 
 
Kronoby den        /         2022 _____________________________ ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄRVARANDE (X)  x= på plats   T= på Teams 

 
Beslutande: 
 
x Hans-Erik Lindgren  Ann-Marie Granholm 
x Christan Dahlin  Camilla Roslund-Nordling 
x Ann-Sofi Storbjörk  Pentti Silvennoinen 
T Boris Nygård  Leif Jakobsson 
T Irene Strömberg  Nina Brännkärr-Friberg 
x Madeleine Englund-Svenlin Andreas Kronqvist 
x Ulla-Maria Åstrand   Karin Saarukka 
 
 
Övriga: 
  
x Wallis Pontus, ekonomichef 
x Hansén, Tom, rektor 
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Kronoby den        /         2022 _____________________________ ______________________________ 

 
 

 

 

§ 20 Mötets öppnande 
Ordförande Hans-Erik Lindgren hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl. 15.00. 
 

§ 21 Mötets behörighet 
Förslag: Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört 

Beslut: Enligt förslaget 

 

§ 22 Val av två protokolljusterare 
Förslag: Mötet väljer Christian Dahlin och Ann-Sofi Storbjörk till protokolljusterare 

Beslut: Enligt förslaget 

 

§ 23 Godkännande av föredragningslistan 
Förslag: Föredragningslistan godkänns i föreliggande form 

Beslut: Enligt förslaget 

 

§ 24 Uppdatering av förvaltningsstadgan 
 
På grund av pensioneringar och ändringar i personalstrukturen bör förvaltnings-strukturen 
uppdateras med jämna mellanrum. Även små förtydliganden i textdelen bör göras där det anses 
behövas. Förvaltningsstadgan finns som bilaga 1 § 24 i två olika versioner. Den gamla versionen 
och det nya alternativet. 
Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att den uppdaterade förvaltningsstadgan godkänns  

Beslut: Enligt förslaget 

 

§ 25 Överskridning av investeringsbudget 

Investeringsbudgeten för 2021 har överskridits med 78.947€. Summan härrör sig till den nya 

gym-, konferens-, och bastubyggnaden.  Bygget är ett pågående projekt som färdigställs under två 

budgetår och totalekonomiskt inom givna ramar. Återstående medel för slutförande av 

byggprojektet finns upptagna i budgeten för 2022. Överlåtelsen av den färdiga byggnaden sker i 

maj 2022. Uppföljningen försvårades under hösten i och med att den ordinarie ekonomichefen 

var tjänstledig och det dröjde innan vi kunde anställa en ny på posten. Den anställningen blev 

endast 3 dagar/vecka plus att introduceringen av det nya Abilita-bokföringsprogrammet stötte 

på stora, oss oberoende svårigheter, med extra skolningar som följd och följaktligen mindre tid 

för uppföljning. En tilläggsbudget för investeringarna blev med ovanstående motiveringar aldrig 

gjord.  

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att överskridningen av investeringsbudgeten för år 2021 

godkänns med beaktande av att bygget är ett pågående projekt som färdigställs under två 

budgetår samt att totalkostnaderna för bygget hålls inom givna ramar.  

Beslut: Enligt förslaget 
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Kronoby den        /         2022 _____________________________ ______________________________ 

 

 

 

 
§ 26 Ny läroplan för invandrarutbildningen och den utvidgade läroplikten 
 
Nya och uppdaterade läroplaner 1) invandrarutbildningen 2) för den utvidgade läroplikten har 
arbetats fram under läsåret och är färdiga att tas i bruk från den 1.8 2022. Läroplanerna införs i 
Studieinfo. Läroplanerna finns som bilaga 1a och 1b § 26. 
Förslag: Styrelsen tar del av läroplanerna. De nya och uppdaterade läroplanerna godkänns och 
införs i Studieinfo. 
Beslut: Enligt förslaget 
 
 
§ 27 Revisionsberättelsen för 2021 
 
Revisionsberättelsen finns som bilaga 1 § 27 
Förslag: Styrelsen tar del av revisionsberättelsen och antecknar berättelsen till kännedom. 
Revisionsberättelsen förs vidare till stämman. 
Beslut: Enligt förslaget 
 
 

§ 28 Styrelsens utlåtande över de åtgärder som revisionsnämndens 
utvärderingsberättelse 2021 föranleder  

 
Enligt KomL § 121 skall samkommunstyrelsen ge stämman ett utlåtande om de åtgärder som 
utvärderingsberättelsen föranleder. 
I utvärderingsberättelsens bilaga 1 § 28 över sammanfattning och rekommendationer 
uppmärksammar revisionsnämnden följande:  
 

• Det kumulativa underskottet har minskat 2021, vilket är bra. Revisionsnämnden påpekar 
att det fortfarande finns behov av aktiva åtgärder för att minska på underskottet inom 
utsatt tid. 
 

Förslag: Revisionsnämnden har den 31.10 2019 av rektorn tagit del av planen för 
åtgärdande av det kumulativa underskottet 
 

a. Underskottet skall åtgärdas enligt en 4 års plan 2020-2023 och snabbare om 

ekonomiska förutsättningar finns. 

b. Underskottet för Base Camps del (100 218,54€) avkortas direkt med de statsmedel 

som ett högt elevantal ger möjligheter till. Kommundirektörerna är väl medvetna om 

fluktuationerna i elevantalet och därmed förknippad ekonomisk tilldelning. Planen 

granskas årligen. 

c. Underskottet från planeringen kring den nya guideutbildningen (2764,35€) kvitteras 

i nästa års bokslut med medel från överskottet inom yrkesutbildningen 

d. Underskottet från Nordiska konstskolan (104 851,46€) återbetalas av 

delägarkommunerna enligt andelar under en 4-årsperiod, ungefär 26 000€/år i.e. 

4766€/andel. 

Styrelsen anser att åtgärder vidtagits och att den uppgjorda planen följs. 
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• Enligt kommunallagen 110§ är budgeten bindande. Detta gäller såväl driftsekonomin som 
investeringarna. Revisionsnämnden rekommenderar en aktiv uppföljning så att man kan 
göra budgetändringar ifall att behov uppstår eller situationen förändras. 
 

Förslag: Styrelsen följer aktivt med att den uppgjorda budgeten hålls och att åtgärder 
(tilläggsbudget) vidtas vid behov. 
 

• Covid-19-pandemin har påverkat uppfyllandet av målsättningarna. Många delmål får det 
gröna vitsordet. Pandemin påverkade verksamheten så att många av de gula vitsorden 
vore gröna ifall pandemin hade uteblivit eller avstannat helt under tidigare år. De röda 
vitsorden borde följas upp och man kan analysera ifall utfallet beror på pandemin eller 
bristande intresse bland potentiella studeranden. 

 
Förslag: Inför pandemier står vi, liksom alla andra, hjälplösa. Där finns inte mycket att göra. 
Trots allt har vi klarat av pandemin relativt bra. De långa linjernas verksamhet har vi kunnat  
genomföras nästan utan avbrott. Styrelsen har ansökt, och ansöker, om alla tillbudstående 
medel som kan kompensera eventuellt ekonomiskt bortfall. Ledningen analyserar 
fortgående intresset bland presumtiva studeranden. Rekryteringen är en fortgående 
process. 
 
Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen antecknar revisionsnämndens utlåtande 
till kännedom och vidtar behövliga åtgärder. 
Beslut: Enligt förslaget 
 

§ 29 Mellanbokslut per 30.4 2022 
Mellanbokslutet per den 30.4 2022 presenteras på mötet 
Förslag: Mellanbokslutet antecknas till kännedom 
Beslut: Enligt förslaget 

 

§ 30 Delgivningsärenden 
 
Revisionsprotokoll 26.4 och ledningens bekräftelsebrev till revisorn till påseende (bilaga 1 § 30) 
Förslag: Antecknas till kännedom 
Beslut: Enligt förslaget 
 
Läsårets arbetstider 2022-2023 till påseende (bilaga 2 § 30) 
Förslag: Antecknas till kännedom 
Beslut: Enligt förslaget 
Rektorns beslutsförteckning för januari-april 2022 till påseende (bilaga 3 § 30) 
Förslag: Antecknas till kännedom 
Beslut: Enligt förslaget 

 
§ 31 Övriga ärenden 
 
Inga övriga ärenden 
 

§ 32 Mötets avslutande  
Mötet avslutades kl. 16.06 
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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: 20-32 
 
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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