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Dnr JSTAD/642/2019

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT : BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER GRUNDAVTAL

Begäran om utlåtande:
Bilaga § 206 A

Utkast till grundavtal:
Bilaga § 206 B

Stadsdirektören:
Jakobstad och området för Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd har 
under Sipiläs regerings tid sedan år 2016 deltagit i beredningen av land-
skapsreformen, under ledning av Österbottens förbund och Vasa sjuk-
vårdsdistrikt. Reformen, som ursprungligen var avsedd att träda i kraft år 
2018, förföll i riksdagsbehandlingen i mars 2019. Parallellt med bered-
ningen har även diskussioner förts och beredning gjorts om alternativet att
bilda en frivillig samkommun för social- och hälsovården, lik den modell 
som bland annat tagits i bruk i Mellersta Österbotten (Soite) och Södra Ka-
relen (Eksote): Österbottens välfärdsområde. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt 
finns nu en beredningsorganisation, där sakkunskapen om Jakobstadsom-
rådet tryggats genom att social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas är 
en av beredarna.

I maj 2019 ordnade Vasa sjukvårdsdistrikt ett möte för kommunerna. Mö-
tets bakgrundsmaterial kan läsas på Vasa sjukvårdsdistrikts hemsida. För 
beredningen har även tillsatts en styrgrupp, där alla VSVD:s medlemskom-
muner ingår. Kommun- och stadsdirektörerna bereder ärendena åt styr-
gruppen.

I juni 2019 bad Vasa sjukvårdsdistrikt om utlåtanden av medlemskommu-
nerna om utkastet till grundavtal för Österbottens välfärdsområde. Begä-
ran om utlåtande – bilaga A. Utkastet till grundavtal – bilaga B.

I Rinnes regeringsprogram från juni 2019 dras linjerna upp för en nationell
social- och hälsovårdsreform. Utgångspunkten är att ansvaret för social- 
och hälsovården övergår från kommunerna till en ny nivå, där områdena 
skulle omfatta de nuvarande landskapen. Beredningen har inletts bland 
tjänstemännen. Reformen är avsedd att träda i kraft under denna riksdags-
period, dock troligen tidigast 2022 eller 2023. I regeringsprogrammet 
finns även vissa delar som är avsedda att verkställas redan tidigare, så 
som att Vasa centralsjukhus ska bli ett av de s.k. fulljoursjukhusen. 

Trots att den nationella beredningen fortgår, har Vasa sjukvårdsdistrikts 
medlemskommuner ansett att det finns skäl att utreda möjligheten att ska-
pa en frivillig samkommun för social- och hälsovården redan innan en re-
form träder i kraft. Det beredningsarbete som nu görs betjänar även över-
gången till en nationell modell, eftersom de nationella lösningarna sanno-
likt kommer att bygga på de frivilliga samkommuner som redan bildats.
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I diskussioner i Jakobstad och mellan kommunerna i Jakobstadsområdet 
har man sett det som positivt att beredningen fortsätter, och ansett att 
man kan delta i beredningen, förutsatt att det nya välfärdsområdet tryggar
en mångsidig vård och omsorg av hög kvalitet, med gott serviceutbud 
även i vårt område, samt att modellen kan leda till en utvecklad integrering
av serviceformerna på en acceptabel kostnadsnivå.
 
Bildande av Österbottens välfärdsområde skulle enligt det förslag som nu 
föreligger bildas genom att grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt omför-
handlas, så att samkommunens uppgifter ökas. Samtidigt skulle i grundav-
talet tas in uppgifter om förtroendeorgan, ägarstyrning och ekonomi, in-
klusive grundkapitalet. Under vårens diskussioner har det bland annat lyfts
fram huruvida grundkapitalet för samkommunen borde justeras, eftersom 
bl.a. Jakobstad har en mindre andel av grundkapitalet än både användning 
i Vasa centralsjukhus och invånarantal. Däremot är framför allt Vasas andel
större än användning och invånarantal.
 
Som utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt om förslaget till grundavtal före-
slås följande:
 
Till Vasa sjukvårdsdistrikt

Ärende: Begäran om utlåtande, 10.5.2019

Staden Jakobstad tackar Vasa sjukvårdsdistrikt för utlåtandebegäran date-
rad 10.5.2019, med bifogat förslag till grundavtal för Österbottens väl-
färdsområde. I detta utlåtande ges bakgrundsinformation om Jakobstads 
social- och hälsovårdsområde samt staden Jakobstads ställningstaganden 
till utgångspunkterna för beredningen av välfärdsområdet och till förslaget
till grundavtal.

1. Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd

Jakobstad är i dag värdkommun för social- och hälsovården, som omfattar 
fyra kommuner: förutom Jakobstad även Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.
Området bildades år 2010, och har utvecklats utgående från en långt gå-
ende integrering både horisontellt och vertikalt, mellan primärhälsovård, 
specialsjukvård och socialvård. I samarbetsområdet ingår även miljöhälso-
vården, vilket har setts som en fungerande lösning. Befolkningsunderlaget 
är cirka 43.000 personer och budgeten för år 2019 är 134 milj. euro. Vid 
Malmska sjukhuset ges specialsjukvård inom ett flertal specialiteter, 
främst polikliniskt. Däremot är möjligheten till kirurgi idag begränsade av 
nationell lagstiftning, där även dagkirurgi förbjöds vid mindre sjukhus 
fr.o.m. 1.1.2018. Vid Malmska sjukhuset fungerar dygnet runt-jour inom 
primärhälsovården med stöd av ett specialtillstånd av social- och hälso-
vårdsministeriet, för tillfället till utgången av 2019. Vi väntar på beslut om 
förlängning av tillståndet. 
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2. Utgångspunkter för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Enligt uppgifterna från 2017 har Österbotten överlag en högre behovs-
justerad kostnadsnivå för social- och hälsovården än landet i genomsnitt. 
Nykarleby och Pedersöre har ca 10 % högre, Larsmo 4 % högre och Jakobs-
tad har ca 8 % högre behovsjusterade social- och hälsovårdskostnader än 
landets genomsnitt. Ett mer omfattande område för all social- och hälso-
vård ger möjligheter till bättre integrering av all vård och omsorg samt 
specialiserade tjänster och konsultation såväl inom socialvården, primär-
hälsovården och specialsjukvården.

Jakobstadsregionens antal invånare som är 75 eller äldre ökar med sam-
manlagt nästan 2.000 personer fram till 2030. Nykarleby och Jakobstad 
har redan idag en befolkningspyramid med många äldre i befolkningen 
men antalet kommer att öka i hela regionen. Det kommer att kräva mycket
mer resurser, särskilt inom äldreomsorgen. Det är viktigt att möta den åld-
rande befolkningens behov fram till 2030–2040 på ett strategiskt sätt. 

Det är särskilt viktigt att äldrebefolkningen får rätt vård för rätt individ vid 
rätt tillfälle. Många äldre har komplexa och sammansatta behov av vård 
och omsorg. Multisjukligheten ställer krav på samverkan och samordnade 
insatser, som en integrerad social- och hälsovård kan åstadkomma, där 
även specialsjukvården har en viktig roll.
  
Integration är också ett nyckelord i organiseringen av service åt barnfamil-
jer och ungdomar. Idag bildar familjeservice, mödra- och barnrådgivningen
och hälso- och sjukvårdens barn- och ungdomsenhet en funktionell helhet 
inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Barn- och ungdomspoliklinik, 
psykiatri och barnskydd finns intill varandra, för att främja smidigare sam-
arbete. Avsikten är att med tidigt ingripande minska behovet av mer speci-
aliserade tjänster.
 
Vid sidan av en stark integration behövs ett nät av god närservice. Vasa 
sjukvårdsdistrikt/Österbotten är ett geografiskt stort område, där avstån-
det från syd till nord är tre timmar. Jakobstad betonar både behovet av 
närservice för tjänster där servicebehovet är återkommande och volymerna
stora, samt för specialsjukvård, både för vård av kroniska sjukdomar som 
kräver kontinuerlig specialsjukvård, liksom pre- och postklinisk vård samt 
rehabilitering inom kirurgin. Ett gott samarbete mellan Vasa centralsjuk-
hus och Malmska sjukhuset är därmed av stor vikt, både gällande vård och
konsultation. 

3. Ställningstaganden till grundavtalet

Samkommunens uppgifter (3 §)

Jakobstad anser att hela social- och hälsovården kan överföras till Öster-
bottens välfärdsområde. I dag ingår miljöhälsovården, inklusive veterinär-
tjänster, i Jakobstads social- och hälsovårdsverk, och staden anser att mil-
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jöhälsovården även borde ingå i Österbottens välfärdsområde. Ifall så inte 
blir fallet, måste nya lösningar diskuteras för Jakobstads, Larsmos, Nykar-
lebys och Pedersöres del. Frågan om veterinärvård är ytterst viktig för pri-
märnäringarna i vårt område, men även de övriga områdena bl.a. för livs-
medelsindustrin.

Fullmäktige: antalet ledamöter och rösträtt (6 §)

Jakobstad godkänner att röstspärren för en kommun kan höjas från nuva-
rande 25 % till 40 %. Det är principiellt viktigt att en kommuns röstetal 
bättre än idag återspeglar dess ekonomiska ansvar och befolkningsunder-
lag, men samtidigt tryggar röstspärren en bättre fördelning av ansvar och 
påverkningsmöjligheter mellan samkommunens medlemskommuner.

Samkommunens styrelse (9 §)

I förslaget till grundavtal föreslås styrelsens storlek vara 11. Jakobstad an-
ser att detta ger möjligheter till en fungerande styrelse, som ändå möjlig-
gör en regionalt och politiskt mångsidig sammansättning. 

Dessutom föreslår Jakobstad att man inför ett stadgande i grundavtalet om
regional fördelning av platserna enligt följande:

Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre 3 platser

Korsholm, Laihela, Vörå, Vasa 6 platser

Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes 2 platser

Övriga organ

I utkastet till grundavtal föreslås förutom styrelsen 5 olika nämnder, bland 
annat för anordnandeansvar och produktionsansvar. Jakobstad anser det 
vara en god lösning med nämnder där anordnande- och produktionsansvar
separeras. På så sätt tryggas också en bredare demokratisk insyn och möj-
lighet till påverkan i samkommunens verksamhet.

Då den nya samkommunen inleder sin verksamhet är det ytterst viktig att 
också uppnå en god dialog med kommunernas ansvarsområden, och en 
god integration av bl.a. rådgivnings- och elev- och studerandevårdens 
verksamhet med bildningssektorn i kommunerna. Därför föreslår Jakobs-
tad att samkommunen även inrättar en samarbetsdelegation med kommu-
nerna. Denna kunde omnämnas i grundavtalet. 

Dessutom är det viktigt att den nya samkommunen har en god dialog med 
klienterna, och därför bör former för dialog med patient- och klientgrupper
utvecklas under beredningen.
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Ägarstyrningen (§ 14)

Välfärdsområdet kommer att ansvara för användningen av långt över hälf-
ten av medlemskommunernas budgetmedel. För att få en god ägarstyrning
krävs ett ytterst välfungerande förhandlingssystem, med regelbunden kon-
takt till var och en medlemskommun. Stadgandet i grundavtalsutkastet 
skapar en god grund för detta förhandlingssystem, men i praktiken behö-
ver systemet preciseras, t.ex. så, att samkommunen varje år har en för-
handling med varje medlemskommun i maj och en gemensam diskussions-
omgång inför budgetberedningen i september-oktober. Detta är särskilt 
viktigt i inledningsskedet av den nya samkommunen.

Grundkapitalet (§ 15) 

I utkastet till grundavtal har intagits grundkapitalet enligt bokslutet 
31.12.2018. Grundkapitalandelarna återspeglar inte idag till alla delar för-
delningen av befolkningen eller användningen av Vasa centralsjukhus. Ja-
kobstad förordar att man i beredningsprocessen finner lösningar som bätt-
re återspeglar befolkningsunderlaget och den prognostiserade fördelning-
en av prestationer inom Österbottens välfärdsområde.

Behandlingen av över- och underskott (§ 19)

Jakobstad stöder förslagen i utkastet till grundavtalet om en årlig gransk-
ning av över- och underskott. På det sättet tar medlemskommunerna årli-
gen ställning till situationen i samkommunen.

Finansieringen av samkommunens verksamhet och investeringar (§ 22–
27)

Jakobstad prioriterar att Österbottens välfärdsområde bildas så att samtli-
ga medlemskommuner deltar i alla verksamheterna. Det är dock viktigt att 
man i grundavtalet i detta skede även stadgar för den situationen att kom-
munerna deltar i samkommunen med olika omfattning (§ 22).

När det gäller utjämning av exceptionellt stora kostnader (§ 23) anser Ja-
kobstad att utjämning ska göras endast för de grunder som finns i dag, 
dvs. specialsjukvården.

Förslag
Stadsdirektören:
1. Stadsstyrelsen godkänner utkastet till utlåtande som staden Jakobstads 

utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt om utkastet till grundavtal för Öster-
bottens välfärdsområde.

2. Stadsstyrelsen för utlåtandet till kännedom för stadsfullmäktige.
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Beslut
Stadsstyrelsen:
Under diskussionens gång föreslog Kari Koskela följande tillägg till punkt 
2 i utlåtandet: Utgångspunkter för beredningen av Österbottens välfärds-
område:
Jakobstad förutsätter att välfärdssamkommunen ska kunna erbjuda god 
närservice i vårt område. Detta innefattar såväl tjänster där servicebehovet 
är återkommande och volymerna stora, som specialsjukvård, både för vård
av kroniska sjukdomar som kräver kontinuerlig specialsjukvård, liksom 
pre- och postklinisk vård samt rehabilitering inom kirurgin. 

Förslaget understöddes av Owe Sjölund. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt
godkänna tillägget.

Under diskussionens gång föreslog Marika Kjellman följande tillägg till 
punkt 2 i utlåtandet: Utgångspunkter för beredningen av Österbottens väl-
färdsområde:
Jakobstad utgår även ifrån att dagkirurgi ska erbjudas vid Malmska sjukhu-
set, om lagstiftningen tillåter det.

Förslaget understöddes av Kari Koskela. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt
godkänna tillägget.

Under diskussionens gång föreslog Owe Sjölund att följande kommentar 
fogas till 15 § Grundkapital:
Jakobstad understryker behovet av en tät dialog mellan alla ägarkommu-
nerna om eventuella justeringar i ägarandelarna.

Förslaget understöddes av Lars Björklund. Stadsstyrelsen beslutade enhäl-
ligt godkänna tillägget.

Därmed beslutade stadsstyrelsen att 
1. Stadsstyrelsen godkänner utkastet till utlåtande med ovan nämnda 

tillägg som staden Jakobstads utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt om 
utkastet till grundavtal för Österbottens välfärdsområde. 

2. Stadsstyrelsen skickar utlåtandet till stadsfullmäktige för kännedom.
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Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 
Utkast till grundavtal 04.04.2019/OG_version 0.3 

 

 

1 KAPITEL 

MEDLEMSKOMMUNERNA OCH UPPGIFTEN 

 

1§ 

Namn och hemort 

 

Samkommunens namn är samkommunen för Österbottens välfärdsområde.  

 

Samkommunen är tvåspråkig. 

 

Samkommunen kan med fullmäktigeslut ta i bruk ett annat verksamhetsnamn.   

 

 

2§ 

Medlemskommuner 

 

Medlemskommuner är Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, 

Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa och Vörå. 

 

 

3 § 

Uppgifter 

 

Samkommunen sköter på enahanda grunder specialsjukvården för alla medlemskommuner i enlighet 

med gällande lagstiftning och handhar till den delen sjukvårdsdistriktes lagstadgade skyldigheter. 

 

Samkommunen kan därtill, för de medlemskommunen som så besluter, ordna lagstadgade och 

vittomfattande social- och hälsovårdstjänster för områdets befolkning.  

 

Samkommunen kan sköta också andra tjänster som hör till grundservicen eller till ordnandet av 

stödtjänster om man skilt kommer överens om det. 

 

Samkommunen kan sälja tjänster åt utomstående grupper. 

 

Samkommunen kan producera tjänsterna själv, genom avtal med annan kommun eller samkommun, 

genom att anskaffa tjänster av annan producent, genom servicesedel eller genom annat i lagstiftningen 

godkänt sätt.  

 

Samkommunen kan producera också andra tjänster som hör till eller stöder det egna 

verksamhetsområdet eller vara aktionär eller medlem i samfund, vilka förverkligar funktioner som 

stöder samkommunens syften. 

 

Samkommunen kan organisera tjänster inom specialomsorger och företagshälsovård om man så 

kommer överens. 

 

Samkommunen kan äga och disponera fast egendom. 

 

 

4§ 

Antagande av ny medlemskommun och medlemskommuns utträde samt situationen för de 

kommuner som fortsätter verksamheten 

 

Antagandet av en ny medlemskommun förutsätter ändring av grundavtalet i enlighet med 

kommunallagen. 
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Den nya medlemskommunens medlemskap i samkommunen börjar, om man inte kommer överens om 

annat, följande kalenderår efter att grundavtalet godkänts. 

 

En medlemskommun, som vill utträda ur samkommunen, skall meddela härom till samkommunens 

styrelse. Utträdet sker när det kalenderår slutar efter att medlemskommunen minst ett år tidigare 

meddelat om sitt utträde.   

 

När en medlemskommun utträder ur samkommunen ersätts åt den i enlighet med samkommunens 

fullmäktigebeslut kommunens del eller en del av nettoförmögenheten, beaktandes situation för både 

den utträdande kommunen och för de kommuner som fortsätter verksamheten. Ifall de övriga 

kommunerna inte inlöser den utträdande kommunens andel eller del av nettoförmögenheten, minskas 

grundkapitalet. Om samkommunens nettoförmögenhet är negativ, måste den utträdande kommunen i 

enlighet med samkommunens fullmäktigebeslut ersätta åt samkommunen kommunens andel av den 

negativa nettoförmögenheten. Om kommunen utträde berör endast en del av samkommunens 

verksamhet, menas med ovan nämnda andel motsvarande andel av denna verksamhet. 

 

Ersättning för medlemskommunsandel eller kommunens ersättning till samkommunen ersätts i 

jämstora rater under 10 år efter det att utträdet trätt i kraft. 

 

 

2 KAPITEL 

SAMKOMMUNENS FULLMÄKTIGE               

 

5 §  

Högsta beslutande organ 

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunens fullmäktige. 

 

6 §  

Antalet ledamöter och rösträtt 

 

Till samkommunens fullmäktige väljer medlemskommunernas fullmäktigeledamöter som följer: 

Kommunens invånarantal   Antal ledamöter 

högst 2 000     1 

2 001-8 000     2 

8 001-15 000     3 

15 001-25 000     4 

25 001-35 000     5 

35 001-45 000     6 

45 001-65 000     7 

65 001-85 000     8 

85 001-105 000     9 

105 001-      10 

 

För varje ledamot väljs en personlig ersättare. Antalet ledamöter bestäms enligt det officiella av 

Befolkningscentralen uppgivna invånarantalet den 1 januari det år fullmäktige väljs.  

Det sammanlagda röstetalet i fullmäktige för de ledamöter som valts från en medlemskommun bestäms 

årligen på basis av invånarantalet den 1 januari i kommunen, så att de ledamöter som valts från 

kommunen har en röst för varje nytt påbörjat tusental invånare. Röstetalet för en kommun kan likväl 

vara högst 40 % av det sammanlagda obegränsade röstetalet för samtliga från medlemskommunerna 

valda ledamöter. Det sammanlagda röstetalet för de ledamöter som valts från en kommun fördelar sig 

jämnt mellan de närvarande ledamöterna. 

 

Vid eventuell kommunfusion justeras antalet ledamöter vid början av följande valperiod. 

 

 

7 §  

Beslutsförhet 

 

Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna är närvarande. Om fullmäktiges 

arbetsordning stadgas till övriga delar i förvaltningsstadgan. 

Stadsstyrelsen 02.09.2019
Bilaga § 206 B



 

 

8 §  

Uppgifter 

 

Om fullmäktiges uppgifter stadgas i kommunallagens § 14. Fullmäktige fattar beslut om  

1) samkommunens strategi, 

2) förvaltningsstadgan, 

3) budgeten och ekonomiplanen, 

4) principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv, 

5) de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk, 

6) grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten, 

7) grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen, 

8) de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer, 

9) ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld, 

10) valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan, 

11) grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, 

12) valet av revisorer, 

13) godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet, 

14) annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om. 

 

Fullmäktige kan i förvaltningsstadgan delegera beslutanderätt till samkommunens övriga organ samt 

till förtroendevalda och tjänsteinnehavare. 

 

 

 

3 KAPITLET 

SAMKOMMUNENS STYRELSE OCH SAMKOMMUNENS DIREKTÖR 

 

9 § 

Styrelsens sammansättning och rösträtt 

 

Styrelsen består av elva (11) ledamöter, jämte personliga ersättare.  

Vid styrelsemötet har varje medlem en röst. 

 

Styrelsen kan organisera sig i sektioner. 

 

10 § 

Styreslens uppgifter 

 

Styrelsens leder samkommunen och dess förvaltning på så sätt som skilt är reglerat i kommunallagen 

och speciallagstiftningen eller på sätt som sägs i grundavtalet eller samkommunens förvaltningsstadga. 

 

§ 11 

Intressebevakning, representation och underskrifter 

 

Styrelsen bevakar samkommunens intressen och representerar samkommunen. Avtal och 

överenskommelser som samkommunen ingått undertecknas på sätt som stadgas i förvaltningsstadgan. 

 

§12 

Samkommunens direktör 

 

Samkommunen har en direktör, som underställd styreslen leder samkommunens förvaltning, ekonomi 

och övriga verksamhet. 

 

Om samkommunens direktörs uppgifter stadgas närmare i förvaltningsstadgan. 
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4 KAPTLET 

ÖVRIGA ORGAN 

 

§ 13 

Samkommunens övriga organ och dess ledamöter 

 

I samkommunen finns följande organ:  

1. En revisionsnämnd som har sju (7) ledamöter.  

2. En nämnd för minoritetsspråket som har sju (7) ledamöter.  

3. En nämnd för anordnandeansvaret med nio (9) medlemmar. 

4. En nämnd för produktionsansvaret med nio (9) medlemmar 

5. En nämnd för individfrågor med sju (7) ledamöter. 

 

Under styrelsen finns följande sektioner, vilka styrelsen tillsätter: 

1. En personalsektion  

2. En avtals- och koncernsektion 

 

Fullmäktige kan i förvaltningsstadgan besluta att tillsätta andra organ. 

Varje organ har en ordförande jämte en vice ordförande och varje ledamot har en personlig ersättare. 

Organens närmare uppgifter och beslutanderätt regleras i förvaltningsstadgan. 

 

 

 

5 KAPITLET 

ÄGARSTYRNINGEN 

 

§ 14 

Styrning av verksamheten 

 

Samkommunens ledning och medlemskommunerna har ett förhandlingssystem, genom vilket man 

anpassar samkommunens långsiktiga principer för planering och målsättning för ekonomin och 

verksamheten beaktandes anordnande och produktionen av service, servicemålsättningar, ägarpolitik, 

personalpolitik samt deltagande och påverkningsmöjligheter för klienterna. 

 

Förhandlingar organiseras kommunvis per räkenskapsår före man inleder samkommunens 

budgetarbete. Resultaten av förhandlingarna behandlas i ett för samkommunen och kommunerna 

gemensamt ekonomiforum. 

 

Över speciellt stora projekt och förändringar i samkommunens verksamhet och ekonomi begärs särskilt 

medlemskommunernas utlåtande.   

 

  

 

6. KAPITLET 

EKONOMI 

 

§ 15 

Grundkapital 

 

Grundkapitalet utgörs av medlemskommunernas kapitalplaceringar. Varje kommuns andel i 

grundkapitalet var 31.12.2018 följande. 

 

                                                 euro                    % 

Jakobstad                    3 353 055,41          5,50 

Kaskö                               438 332,27          0,72 

Korsholm                    6 604 235,11        10,83  

Korsnäs                          1 035 750,42          1,70 

Kristinestad                 2 569 912,28          4,21 

Laihela                        2 525 566,20          4,14 

Larsmo                              342 916,46          0,56 
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Malax                          2 560 205,07          4,20  

Nykarleby                      1 086 880,90          1,78 

Närpes                         3 230 751,01          5,30 

Pedersöre                        1 228 077,84          2,01 

Vasa                         32 971 361,47         54,07 

Vörå                             3 034 580,05          4,98  

                                 60 981 554,48                 100,00 

 

Grundkapitalet kan höjas med överföring från övrigt eget kapital. Härvid förhöjs varje kommuns 

grundkapital i förhållande till grundkapitalandelarna i föregående bokslut. Samkommunfullmäktige 

beslutar om höjning eller sänkning av grundkapitalet samt om storleken och betalningstiden för 

kapitalplaceringen för en ny medlemskommunandel eller höjning av en medlemskommunandel. På 

medlemskommunernas grundkapitaldelar betalar samkommunen en ränta, som fullmäktige årligen 

fastställer i samband med budgeten. Räntan betalas till medlemskommunerna årligen före utgången av 

december. 

 

§ 16  

Medlemskommunernas andelar och ansvar 

 

Medlemskommunernas andel i samkommunens tillgångar samt dess ansvar för samkommunens skulder 

och förbindelser fastställs i förhållande till grundkapitaldelarna. Samma gäller sådana utgifter för 

samkommunen, vilka annars inte blir täckta.  

 

Samkommunen för register över medlemskommunernas andelar i grundkapitalet. 

 

 

§ 17 

Budget och ekonomiplan 

 

Vid beredningen av ekonomiplanen ska medlemskommunerna i tillräckligt god tid ges tillfälle att 

framlägga förslag till utvecklande av samkommunens verksamhet. Ur ekonomiplanen bör framgå på 

vilket sätt samarbetet med medlemskommunerna sköts så att socialvården, primärvården och den 

specialiserade sjukvården utgör en integrerad helhet. 

 

Budgeten och ekonomiplanen skall i fråga om driftsekonomin specificeras enligt uppgift, och i fråga 

om investeringar och deras finansieringar enligt projekt. Den preliminära budgeten och ekonomiplanen 

för följande kalenderår ska tillställas medlemskommunerna före 15 oktober. Styrelsen lämnar sitt 

förslag till budget och ekonomiplan till fullmäktige senast 15 november. 

 

 

§ 18 

Uppföljning av ekonomin och verksamheten samt rapportering till medlemskommunerna 

 

Samkommunens styrelse rapporterar månadsvis åt medlemskommunerna kommunvis hur 

verksamheten och ekonomin har utfallit. 

 

§ 19 

Behandlingen av räkenskapsårets över- och underskott 

 

När bokslutet behandlas kan samkommunens fullmäktige besluta, att räkenskapsperiodens överskott 

eller del därav återbetalas till medlemskommunerna i samma förhållande som medlemskommunernas 

användning.  

 

Medlemskommunerna täcker ett underskott i förhållande till användningen under det år underskottet 

uppsått. Betalningen sker senast under påföljande kalenderår. 
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§ 20 

Täckande av underskott 

 

Medlemskommunerna täcker ett underskott i den följande ekonomiplanen i årsvisa jämna belopp i ett 

förhållande som motsvarar de kommunvisa totalkostnaderna under de 4 senaste avslutade 

räkenskapsåren.  

 

§ 21 

Bokslut 

 

Bokslutet undertecknas av styrelsens ledamöter och föredraganden.  

Bokslutet ska överlämnas åt revisorerna för granskning senast sista februari. 

 

 

 

7.KAPITLET 

FINANSIERINGEN AV SAMKOMMUNENS VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR 

 

§ 22 

Prissättning och fakturering av prestationer 

 

Prissättningen av prestationerna bygger primärt på självkostnadspris. Prissättningen skall göras så att 

ingen kostnadsförskjutning sker mellan den verksamhet där alla medlemskommuner tar del och den 

verksamhet där enbart vissa kommuner tar del. Styrelsen kan dock för den verksamhet, i vilken alla 

kommuner tar del, tillämpa andra priser när läget det kräver och lagstiftningen det tillåter.  

 

Medlemskommunerna faktureras på enahanda grunder. Om inte medlemskommunerna och 

samkommunen avtalar om något annat, ska av fakturan framgå grunderna för kommunens 

betalningsskyldighet. 

 

Prissättningsgrunderna för prestationer fastställs av fullmäktige i samband med att budgeten godkänns. 

Enhetspriserna för prestationer fastställs av styrelsen före verksamhetsårets början. När enhetspriserna 

bestäms bedöms prestationsmängden och beloppet av de avgiftsinkomster som tas ut av kunderna samt 

de övriga inkomster som den ordinarie verksamheten inbringar.  

 

Styrelsen gör mellanbokslut minst halvårsvis. Styrelsen kan ändra enhetspriserna under 

verksamhetsåret om ytterst vägande skäl föreligger. En ändring som höjer eller sänker enhetspriserna 

kan träda i kraft tidigast från ingången av den månad som följer på meddelandet. 

 

§ 23 

Exceptionella prissättningsgrunder 

 

För utjämning av exceptionellt stora kostnader som åsamkats en medlemskommun för klient uppbärs 

hos medlemskommunerna en avgift som baserar sig på invånarantalet vid räkenskapsperiodens början 

och som fullmäktige har beslutat om i samband med godkännandet av budgeten. Utjämningen omfattar 

specialsjukvården och delar av den övriga gemensamma verksamheten om fullmäktige så beslutar. 

Fullmäktige fastställer årligen i samband med budgeten gränsen för de eurobelopp som anger när 

kostnaderna tillhör utjämningssystemet.  

För att täcka kostnader som särskilda skyldigheter ger upphov till uppbärs av medlemskommunerna en 

medlemsavgift som baserar sig på invånarantalet. Fullmäktige beslutar i samband med godkännandet 

av budgeten om vilka de särskilda skyldigheterna är som finansieras på detta sätt. 

Medlemskommunerna debiteras månatligen en tolftedel (1/12) av de ovan nämnda kostnaderna 

 

§ 24 

Finansiering av investeringar 

 

Samkommunen kan skaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifter genom inkomstfinansiering, i 

form av medlemskommunernas placering av eget kapital eller genom lån av medlemskommunerna 

eller finansiella institut eller använda andra finansieringsinstrument som ligger inom ramen för den 

finansierings- och riskbedömningspolicy som fullmäktige godkänt. 
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Betalningsandelar som uppbärs av medlemskommun för amortering av lån för investeringsfinansiering 

antecknas som en höjning av medlemskommunernas andel i grundkapitalet. 

 

§ 25 

Avskrivning enligt plan 

 

Beräkningsgrunderna för avskrivning enligt plan godkänns av fullmäktige. 

 

§ 26 

Upprättande av fonder 

 

Om upprättande av fonder och om stadgar för fonder beslutar fullmäktige 

 

§ 27 

Dröjsmålsränta 

 

Vid dröjsmål med betalningen uppbär samkommunen dröjsmålsränta enligt räntelagen 

 

 

 

8.KAPITLET 

GRANSKNINGEN AV FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN 

 

§ 28 

Revisionsnämnden 

 

Samkommunen har en revisionsnämnd, om vars uppgifter stadgas i kommunallagen. Om 

revisionsnämndens sammansättning, kompetens och kallande bestäms närmare i förvaltningsstadgan. 

 

§ 29 

Granskning av förvaltningen och ekonomin 

 

Angående granskningen av förvaltningen och ekonomin följs det som stadgat i kommunallagen och 

bestäms i förvaltningsstadgan. 

 

§ 30 

Intern revision 

 

Samkommunen har en funktion för den interna revisionen. Om den interna revisionen stadgas närmare 

i förvaltningsstadgan.  

 

 

 

 

 

9. KAPITLET 

UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION AV SAMKOMMUNEN 

 

§ 31  

Upplösning och likvidation av samkommunen 

 

Om upplösningen av samkommunen besluter medlemskommunernas fullmäktige. 

 

Medlemaskommunernas fullmäktige besluter om det avtal som berör detaljerna angående 

samkommunens upplösning. 

 

När samkommunen upplöses måste samkommunens styrelse sköta om slutredovisningen, om inte 

kommunerna besluter om ett annat förfarande. Samkommunens tillgångar, vilka inte behövs för att 

klara av kostnaderna för slutredovisningen och klareringen av skulder eller för uppfyllandet av 

förbindelser, delas mellan medlemskommunerna i förhållande till grundkapitaldelarna. Om det belopp 

Stadsstyrelsen 02.09.2019
Bilaga § 206 B



 

 

som behövs för klara av kostnaderna och skulderna samt uppfylla förbindelserna är större än 

tillgångarna, är medlemskommunerna tvungna att bekosta skillnaden i förhållande till de tidigare 

nämnda grundkapitalandelarna. 

 

 

§ 32 

Ändring av grundavtalet 

 

Detta grundavtal kan ändras om minst två tredjedelar (2/3) av medlems- kommunerna understöder en 

ändring och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånartalet i samtliga 

medlemskommuner. Vad det gäller ändring av grundavtalet till de delar som det gäller frivillig 

verksamhet kräver en ändring av grundavtalet kommunens godkännande. 

 

§ 33 

Avgörande av meningsskiljaktigheter angående avtalet 

 

Meningsskiljaktigheter om grundavtalet avgörs som ett förvaltningstvistemål i Vasa 

förvaltningsdomstol. 

 

§ 34 

Ikraftträdande 

 

Detta grundavtal träder i kraft 1.1.2021. 
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STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet 
får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet 
(part), och

 kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till staden Jakobstads registratur senast under tids-
fristens sista dag innan registraturen stänger. 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat 
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen 
efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. 

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns 
tillgängligt i det allmänna datanätet. 

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, 
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första varda-
gen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos stadsstyrelsen i Jakobstad. 
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STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

Registraturens kontaktinformation:

Postadress: Strengbergsgatan 1, PB 41, 68601 JAKOBSTAD
Besöksadress: Strengbergsgatan 1, 68600 JAKOBSTAD
E-postadress: registraturen@jakobstad.fi
Telefonnummer: 044 785 1413

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig 
form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 det beslut i vilket omprövning begärs
 hurdan omprövning som begärs
 på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning 
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer. 

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos staden Jakobstads registra-
tur.

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 5.9.2019.
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