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Samkommunsstämman 
 
Tid 24.11.2022 kl. 13:00–13:57 
 
Plats Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,  

Toivogatan 2, 08100 Lojo/webbmöte 
 
Närvarande  6 stämmorepresentanter enligt § 14 
 
  Hangö  Nousiainen Jorma 
  Högfors  Tallgren Anna, Teams 
  Lojo  Ristaniemi Teija 
  Raseborg  Pelkonen Jorma 
  Sjundeå  Kummala Ville 
  Vichtis   Sundberg Tuija, Teams 
 
  Ingå och Kyrkslätt var inte företrädda av någon på stämman. 
  
 Luoma Pekka styrelseordförande 
 Lindholm Jouko samkommunsdirektör 
 Mäntyharju Kari ekonomi- och förvaltningsdirektör, protokollförare 
 Räsänen Pekka styrelsens vice ordförande 
 Loiskekoski Markku rektor 
 Kivelä Karita byråsekreterare 
 Kokkonen Leena förvaltningssekreterare 
  
 
 
Behandlade ärenden, § 13–23 
 
 
Underskrifter 
 
 Pekka Luoma Teija Ristaniemi 
 ordförande i § 13–16 ordförande i § 17–23 
 
 
 
 Kari Mäntyharju 
 protokollförare 
 
Protokolljustering Protokollet är justerat digitalt. 
 
 
 Ville Kummala Jorma Pelkonen 
  protokolljusterare  protokolljusterare 
 
Framläggning av protokoll 
 

Detta protokoll har varit offentligt framlagt 1.12.2022. 
 
Det svenska protokollet är en översättning av det finska protokoll som har 
varit framlagt. Tiden för att söka ändring beräknas utgående från 
framläggningen av det finska protokollet.  
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Samkommunsstämman § 13 24.11.2022 
 

 

 
Öppnande av stämman 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 13    
      
 
 Enligt 76 § i förvaltningsstadgan utfärdas kallelsen till stämman av sam-

kommunsstyrelsens ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, av 
vice ordföranden. 

 
Förslag Styrelseordförande öppnar stämman. 

 
Beslut Styrelseordförande Pekka Luoma öppnade stämman. 
 __________ 
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Samkommunsstämman § 14 24.11.2022 
 

 

 
Notering av närvarande och beslutförhet 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 14    
175/00.00.01.00/2021    
 
 Enligt 83 § i förvaltningsstadgan fastställs vilka representanter och 

ersättare som är närvarande genom namnupprop, vilket utförs i 
bokstavsordning enligt medlemskommun. 

 
Enligt 8 § i grundavtalet är samkommunsstämman beslutför när hälften 
(1/2) av medlemskommunerna är representerade på stämman och dessa 
representerar minst hälften (1/2) av det totala antalet röster för alla 
medlemmar. 
 

Förslag Samkommunsstämman noterar de närvarande och stämmans beslutförhet. 
 

Beslut Genom namnupprop konstaterades att följande företrädare för 
medlemskommunerna var närvarande: 

  
 Hangö  Nousiainen Jorma 
 Högfors  Tallgren Anna  
 Lojo  Ristaniemi Teija  
 Raseborg  Pelkonen Jorma  
 Sjundeå  Kummala Ville 
 Vichtis  Sundberg Tuija 
  
 Ingå och Kyrkslätt var inte företrädda av någon. 
  
 Samkommunsstämman godkände röstlängden i bilagan och konstaterade 

att stämman är beslutför, då röstetalet utgjorde 97,96 % av det samman-
lagda röstetalet för alla medlemmar. 

 
Bilaga Röstlängd 
 __________
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Samkommunsstämman § 15 24.11.2022 
 

 

 
Stämmans laglighet och fastställande av röstlängd 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 15    
      
 
 Enligt 6 § i grundavtalet ska kallelsen till stämman sändas minst tre (3) 

veckor före sammanträdet. Kallelsen till denna stämma skickades ut 
2.11.2022. 

 
 Enligt 5 § i grundavtalet fördelas rösterna på medlemskommunerna enligt 

andelarna i grundkapitalet. 
 
Förslag Samkommunsstämman konstaterar att sammanträdet är lagligt samman-

kallat och godkänner röstlängden i bilagan. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Röstlängd 
 __________
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Samkommunsstämman § 16 24.11.2022 
 

 

 
Val av ordförande för stämman 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 16    
      
 
 Enligt 75 § i förvaltningsstadgan väljer samkommunsstämman en egen 

ordförande för varje stämma. 
 
Förslag Samkommunsstämman väljer ordförande för stämman. 

 
Beslut Teija Ristaniemi från Lojo valdes till ordförande för denna stämma. 
 __________ 
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Samkommunsstämman § 17 24.11.2022 
 

 

 
Val av protokolljusterare 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 17    
      
 
 Enligt 95 § i förvaltningsstadgan ska samkommunsstämmans protokoll 

justeras av två ledamöter, som väljs till uppdraget separat för varje 
stämma, om inte samkommunsstämman beslutar annorlunda i något 
ärende. 

 
Förslag Samkommunsstämman väljer två representanter på stämman till 

protokolljusterare för denna stämma. 
 

Beslut Ville Kummala från Sjundeå och Jorma Pelkonen från Raseborg valdes till 
protokolljusterare för denna stämma. 

 __________ 
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Budget för 2023 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2023–2025 
 
Styrelsen 25.8.2022 § 45  
  
 Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju. 

 
I dagens nationella och globala situation är utgångsläget för budgeten 
2023 samt ekonomi- och verksamhetsplanen för 2024 och 2025 betydligt 
mer komplicerat än i genomsnitt. Återställningen efter coronaläget och de 
negativa följderna av kriget i Ukraina skapar osäkerhet för budgeteringen 
av verksamhetskostnader. Hotet om energikris och inflationstakten på 7–8 
procent (8,1 procent i juni), som särskilt gäller el och bränsle, skapar press 
på oundviklig ökning i verksamhetskostnader på hela samkommunens 
nivå. Många varuleverantörer har redan meddelat om prisförändringar mitt 
under avtalsperioden med hänvisning till den exceptionellt höga inflationen 
(s.k. prisindex). De avgöranden som gjorts på den kommunala arbetsmark-
naden inklusive allmänna förhöjningar samt förändringarna i kollektiv-
avtalen höjer personalkostnaderna med cirka 3 procent per år under de 
kommande tre åren. 
 
I fråga om inkomsterna blir UKM:s finansieringsbeslut inte klara förrän 
under slutet av året och det återstår att se om enhetspriserna inflations-
justeras eller inte. Sammantaget är studerandesituationen något sämre än 
vid motsvarande tid i fjol. Luksias anordnartillstånd omfattar ett måluppsatt 
antal studerandeår på 2 794. Det ligger till grund för UKM:s finansiering av 
samkommunen. Antalet studerandeår uppdateras kontinuerligt bland annat 
i och med den kontinuerliga antagningen. 
 
Det sker förändringar i Luksias egen verksamhet under 2023 i och med att 
nya utbildningar etableras (bl.a. reparation av hushållsapparater) och nya 
lokaler tas i bruk. Särskilt inom de teknologiska utbildningsområdena 
kräver en ökning av antalet studerande på medellång sikt att Toivogatan 2 
A tas i utbildningsbruk under 2023. Dessa faktorer påverkar inkomstfinan-
sieringen, men samtidigt även fastighetskostnaderna genom ökad 
lokalanvändning. 
 
Sammantaget kan man konstatera om det kommande budgetåret att det är 
i det närmaste omöjligt för samkommunen att uppnå ett nollresultat med de 
kända utgångspunkterna. 
 

Förslag  
Samkommunsdirektören Styrelsen antecknar utgångsläget för budgeten 2023 för kännedom. 

 
Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
Verkställande Cheferna för resultatområdena 
 __________ 
 
Styrelsen 22.9.2022 § 51  
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Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju, 
samkommunsdirektör Jouko Lindholm 

    
 

Enligt 110 § i kommunallagen ska samkommunsstämman före utgången 
av detta år godkänna en ekonomiplan för perioden 2023–2025, varav det 
första året är budgetår.  
 
Budgeten och ekonomi- och verksamhetsplanen ska göras upp så att de 
följer samkommunens strategiska riktlinjer för utvecklingen 2021–2025 och 
tryggar samkommunen tillräckliga förutsättningar att sköta sina uppgifter. 
Budgeten görs upp med hjälp av vardagsrealism för att en jämförelse med 
utfallet ska vara ändamålsenlig. 
 
Under budgetåret 2023 utgör statsandelsfinansieringens basfinansiering 
70 procent, den prestationsbaserade finansieringen 20 procent och 
genomslagsfinansieringen (sysselsättning, övergång till fortsatta studier 
och respons från studerande och arbetsliv) 10 procent. Enligt den tillgäng-
liga informationen i dagsläget förblir de relativa andelarna antagligen 
desamma under planåren 2024–2025, men vi kan vänta oss ändringar i 
finansieringslagen och innehållet i dessa är inte känt när budgeten görs 
upp. Det har funnits planer på att bland annat dela upp finansieringen i 
lärande för läropliktiga och livslångt lärande. Lagen är ännu ute på remiss. 
 
Anordnartillståndet för 2022 omfattar 2 791 studerandeår (2 953 under 
2021), vilket inbegriper grundexamina, yrkesexamina och specialyrkes-
examina. Tillståndet för 2023 har ännu inte fastställts, men utgående från 
utfallen för föregående år och för 2022 ligger tillståndet antagligen på 
nuvarande nivå.  
 
Den numeriska delen av samkommunens budget upprättas innan den 
egentliga budgetboken, som även omfattar budgetens verbala del 
(beskrivning av verksamheten, styrkort och alla bilagor) samt budgeterna 
för 2024 och 2025. 
 
Budgeten har gjorts upp med indelning i resultatområden. 
 
Samkommunen 
 
Ett första numeriskt förslag till budget och ekonomi- och verksamhetsplan 
har lämnats till styrelsen. Utgångspunkten för det numeriska budget-
utkastet för 2023 är ett realistiskt resultat med hänsyn till premisserna för 
Luksias verksamhet och omvärld. Det finns osedvanligt många osäkerhets-
faktorer i premisserna för budgeten beroende på det rådande ekonomiska 
läget och olika riskfaktorer. Enligt budgetinstruktionen från juni 2022 ska 
den kumulativa resultatrapporten för de sex första månaderna under det 
löpande året ligga till grund för arbetet med att upprätta budgetutkastet. 
Budgeten bygger på prognoser för studerandevolymen och studiepresta-
tionerna (inkomstbasen) och utfallet för antalet studerandeår samt en 
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Styrelsen § 45 25.8.2022 
Styrelsen § 51 22.9.2022 
Styrelsen § 57 27.10.2022 
Samkommunsstämman § 18 24.11.2022 
 

 

anpassning av verksamhetskostnaderna efter inkomstbasen. Budgeten 
bygger tills vidare på gällande enhetspriser (korgpriser för olika 
utbildningsområden).  
 
Utöver utfallet i antalet studerandeår är de största utmaningarna med 
budgetåret 2023 antalet avlagda examina och delexamina samt inflations-
takten för verksamhetskostnadernas del. I fråga om genomslagsfinan-
sieringen är deltagarandelen i studerande- och arbetsplatsenkäterna, som 
för sin del påverkar finansieringsnivån (den s.k. bortfallskoefficienten), en 
särskild utmaning för samkommunen. För stöd och handledning i utbild-
ningen (samkommunen har rekryterat yrkesinriktade handledare) har 
staten enligt uppgift avsatt sammanlagt 50 miljoner euro i permanent 
finansiering för samtliga utbildningsanordnare under 2023, men fördel-
ningen mellan utbildningsanordnarna är tills vidare inte känd. Bidrags-
beloppet är i varje fall betydligt mindre än den tidsbestämda stödfinansie-
ringen för undervisningsanordnarna under tidigare år. Under 2023 uppgår 
lönekostnaderna för de yrkesinriktade handledarna till mer än en miljon 
euro.  
 
De externa verksamhetsintäkterna minskar med 0,5 procent jämfört med 
budgeten för 2022 och de externa verksamhetskostnaderna likaså med 1,3 
procent. De försäljningsintäkter som är bundna till volymer och prestationer 
för studerande uppskattas ligga kvar på nivån i bokslutet 2021 och sjunka 
med 0,4 procent jämfört med budgeten för 2022. Utfallet för enhetspriserna 
under 2022 är bättre än i budgeten för 2022 och bokslutet för 2021. 
Budgeten för 2023 har gjorts upp utifrån utfallet för enhetspriserna under 
2022. 
 
I fråga om verksamhetskostnaderna sjönk personalkostnaderna med 3,3 
procent jämfört med budgeten för 2022, men steg med 6,7 procent jämfört 
med bokslutet för 2021. Att de pensionsutgiftsbaserade avgifterna faller 
bort för samkommuner under budgetåret 2023 har sin effekt på personal-
kostnaderna. För Luksias del blir effekten något över 0,5 miljoner euro. En 
genomsnittlig ökning i lönekostnaderna på 3,0 procent jämfört med dags-
läget har budgeterats som följd av arbetsmarknadsuppgörelserna. I 
personalkostnaderna ingår inte resursförändringar i någon väsentlig grad. 
Personalkostnaderna minskar inom samkommunen som helhet med totalt 
0,71 miljoner euro jämfört med budgeten för 2022. Materialkostnaderna 
ökade med 200 000 euro (5,6 %) jämfört med budgeten för 2022 och med 
511 000 euro (15,8 %) jämfört med bokslutet för 2021. Det är snarast de 
stora ökningarna i energi- och livsmedelspriser som ligger bakom ökningen 
i materialkostnaderna. Avskrivningarna ökar med 828 000 euro jämfört 
med bokslutet för 2021 i och med att utbildningscentret på Toivogatan blir 
klart och nya investeringsobjekt tillkommer. 
 
Enligt uppskattningar blir räkenskapsperiodens resultat –373 186 euro för 
budgetåret 2023 och räkenskapsperiodens underskott efter förändring i 
avskrivningsdifferens –52 186 euro. Det uppskattade resultatet är 51 129 
euro sämre än i budgeten för 2022. 
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Inom investeringarna utgörs budgeten i stor utsträckning av den fortsatta 
saneringen på Toivogatan 2–4 i Lojo och totalrenoveringen på Ojakkalantie 
2 samt omedelbart tillhörande utrustning för dessa. Sammanlagt 3,1 miljo-
ner euro har avsatts för dessa under 2023. Utbildningsområdena har 
avsatt medel inom investeringarna för möbler, maskiner, anordningar och 
fordon som utbildningen behöver. De bygginvesteringar inom driftsekono-
min som aktiverats i balansräkningen framkommer som en betydande 
ökning av avskrivningskostnader jämfört med bokslutet för 2021. Utifrån en 
kartläggning av fastighetschefen och samkommunens ledning har ett 
preliminärt saneringsprogram för 2022–2025 gjorts upp över bygginves-
teringarna vid Luksias två utbildningscentrum. Med nuvarande inflations-
takt och den ekonomiska tillbakagång som kan skönjas har tidsmässigt rätt 
insatta investeringar en betydande ekonomisk effekt. Kostnaderna för det 
lån på 12 miljoner euro som Luksia tog för investeringen i utbildnings-
centret på Toivogatan uppgår under budgetåret till 52 800 euro i ränte-
kostnader och 510 638 euro i amorteringar. För investeringar har totalt 
4 173 400 euro avsatts under 2023.  
  
Koncernen 
 
Budgeten för Luksia koulutus Oy ingår som ett eget avsnitt i det numeriska 
budgetutkastet i bilagan till föredragningslistan. Utgångspunkten för 
volymen på verksamheten är de utbildningar som vid tidpunkten för 
budgetarbetet anses komma att genomföras med tillräckligt stor säkerhet. 
Bolagets omsättning räcker inte på den nuvarande nivån till för att täcka 
direkta och indirekta kostnader för organiseringen av verksamheten. Detta 
skulle kräva ett nära samarbete med samkommunens arrangemang för 
utbildningen. 
 
Budgeten för Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot behandlas i 
bolagets styrelse i oktober 2022. 
 
Verksamhets- och ekonomiplanen för 2024–2025 upprättas efter att styrel-
sen gett riktlinjer på sitt möte. Ekonomiplanen för 2023–2025 kommer att 
omfatta avsnitt för driftsekonomi, resultaträkning, investeringar och 
finansiering samt ett avsnitt för målsättningar, där målen ställs upp för 
verksamheten (styrkort) för budgetåret 2023. Denna budgetbok bereds till 
styrelsens sammanträde 27.10.2022. 
 
Bilagan till föredragningslistan innehåller ett numeriskt budgetutkast för 
2023 fördelat på resultatområden och ansvarsområden. 

 
Förslag Styrelsen beslutar 
  
 1. att anteckna förslaget till samkommunsbudget för 2023 för kännedom 
  
 2. att fortsätta beredningen av budgeten för 2023 och ekonomi- och 

verksamhetsplanen för 2024–2025 utifrån denna diskussion 
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 3. att ordna ett informationsmöte om budgeten 2023 och ekonomi- och 
verksamhetsplanen för medlemskommunerna 11.10.2022 kl. 13. 
 

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
 Styrelseledamot Marko Nygård anlände till sammanträdet under 

diskussionen i ärendet, kl. 11.51. 
 
Bilaga Budget 2023, numerisk del 
 
Verkställande Cheferna, föredragningslistan för styrelsemötet 27.10.2022 
 __________ 
 
Styrelsen 27.10.2022 § 57  
  
 
 

Beredning: ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju och 
samkommunsdirektör Jouko Lindholm. 
 

 Styrelsen beslutade utgående från den diskussion som fördes om det 
framlagda budgetutkastet på mötet 22.9.2022 att resultatet ska vara –
373 186 euro för samkommunen och 30 euro för Luksia koulutus Oy. 

 
 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs budget för 2023 samt 

ekonomi- och verksamhetsplan för 2023–2025 har utarbetats enligt 110 § i 
kommunallagen och är indelad i avsnitt för driftsekonomin, resultaträk-
ningen, investeringarna och finansieringen samt ett verbalt avsnitt för 
målen. 

 
 Ekonomi- och verksamhetsplanen för 2023–2025 har upprättats för de 

olika resultatområdena och ansvarsområdena utifrån den organisation som 
träder i kraft 1.1.2022. Samkommunen har två resultatområden: utbildning 
och stödtjänster. Utbildningen indelas i två ansvarsområden: yrkesutbild-
ning samt utbildningsstöd och utveckling. Resultatområdet för stödtjänster 
består av resultatenheterna för ekonomi, förvaltning, kosthåll, dataadmin-
istration och lokaltjänster. Därutöver finns koncerntjänsterna, ett administ-
rativt ansvarsområde som är direkt underställt samkommunsdirektören och 
som omfattar kommunikation och marknadsföring, HR, riskhantering samt 
utveckling och kvalitet. Koncerntjänsternas budget ingår i resultatområdet 
för stödtjänster. 

 
 Underlaget för verksamhetsintäkterna i budgeten är antalet studerandeår 

(grund-, yrkes- och specialyrkesexamen) enligt tillståndet att anordna 
undervisning. Luksias gällande tillstånd omfattar 2 794 studerandeår. 
Budgeten för 2023 har upprättats utifrån totalt 3 123 studerandeår inklusive 
externa läroavtal (99). Basfinansieringen står för 70 procent, den presta-
tionsbaserade finansieringen för 20 procent och genomslagsfinansieringen 
för 10 procent.  
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 I den föreslagna budgeten för 2023 och ekonomi- och verksamhetsplanen 
för 2022–2024 ingår ett resultatmål på –373 186 euro för samkommunen 
under 2023. Enligt förslaget har samkommunen ett årsbidrag på 1 947 771 
euro. Årsbidraget för samkommunen och dess dotterbolag (koncernen) är 
totalt 1 947 801 euro och räkenskapsperiodens resultat -415 898 euro.  

 
 Att resultatet uppskattas bli negativt beror på att de uppskattade kumu-

lerade verksamhetsintäkterna sjunker med nästan 700 000 euro från 
bokslutet för föregående år (2021) och med 150 000 euro från det budge-
terade för 2022. Samtidigt stiger dock verksamhetskostnaderna med cirka 
1,9 miljoner euro från bokslutet 2021, men sjunker med 395 000 euro från 
det budgeterade för 2022. Nedgången i verksamhetsintäkter beror snarast 
på minskade projektbidrag jämfört med bokslutet för 2021 och budgeten 
för 2022. Personalkostnaderna ökar med 1,3 miljoner euro från bokslutet 
för 2021, men blir 710 000 euro mindre än i budgeten för 2022. Att de 
pensionsutgiftsbaserade avgifterna faller bort sänker personalkostnaderna 
med cirka 0,5 miljoner euro jämfört med budgeten för 2022. Inflationen 
höjer kostnaderna särskilt på grund av de betydligt högre priserna på 
energi (el, fjärrvärme). 

 
 Samkommunens resultat för räkenskapsperioden uppgår till –373 186 euro 

i den föreslagna budgeten och fördelar sig på resultatområdena enligt 
följande: 

 
Utbildning  609 119 € 
Stödtjänster –982 305 € 
Sammanlagt –373 186 € 

 
 Samkommunens helägda dotterbolags budget för 2023 innehåller följande 

budgeterade resultat: 
  

Luksia koulutus Oy 30 € 
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot –42 742 € 

 
 Enligt förslaget ska samkommunens investeringar i budgeten för 2023 

uppgå till 4 173 400 euro, varav andelen för totalrenoveringen på 
Toivogatan 2–4 i Lojo står för 2 960 000 euro (byggnader samt maskiner 
och anordningar med nära anknytning till dessa).  

 
 För planåret 2024 har de externa verksamhetsintäkterna utan förändring i 

produktlager satts till 32 130 766 euro, verksamhetskostnaderna till 
29 747 645 euro, årsbidraget till 2 461 621 euro och resultatet till 24 170 
euro. För planåret 2025 har de externa verksamhetsintäkterna satts till 
32 473 499 euro, verksamhetskostnaderna till 30 038 800 euro, årsbidra-
get till 2 507 199 euro och räkenskapsperiodens resultat till 40 248 euro.  

 
Förslag Styrelsen beslutar att anteckna samkommunens budget för 2023 och 

ekonomi- och verksamhetsplanen för 2023–2025 för kännedom, och 
lägger fram följande beslutsförslag för samkommunsstämman: 
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Styrelsen § 45 25.8.2022 
Styrelsen § 51 22.9.2022 
Styrelsen § 57 27.10.2022 
Samkommunsstämman § 18 24.11.2022 
 

 

 Samkommunsstämman beslutar att godkänna samkommunens budget för 
2023 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2023–2025 enligt styrel-
sens förslag samt att fastställa bindningsnivån för samkommunens årsbi-
drag till totalt 1 947 771 euro och för investeringsbudgetens slutsumma till 
4 173 400 euro för 2023. 
 

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Budget för 2023 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2023–2025 
 
Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 24.11.2022 
 __________ 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 18    
90/02.02.00/2022    
 
 
 Samkommunsstyrelsen har behandlat budgeten för 2023 och ekonomi- 

och verksamhetsplanen för 2023–2025 på sina sammanträden 22.9.2022 
och 27.10.2022. Ett diskussionsmöte på temat har arrangerats för 
samkommunens medlemskommuner 11.10.2022. 

 
Förslag Samkommunsstämman beslutar att godkänna samkommunens budget för 

2023 och ekonomi- och verksamhetsplanen för 2023–2025 enligt styrel-
sens förslag samt att fastställa bindningsnivån för samkommunens 
årsbidrag till totalt 1 947 771 euro och för investeringsbudgetens slut-
summa till 4 173 400 euro för 2023. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Budget för 2023 och ekonomi- och verksamhetsplan för 2023–2025 
 __________ 
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Styrelsen § 58 27.10.2022 
Samkommunsstämman § 19 24.11.2022 
 

 

 
Uppdatering av förvaltningsstadgan 
 
Styrelsen 27.10.2022 § 58  
  
 
 
 Beredning: förvaltningssekreterare Leena Kokkonen, personalchef Tuija 

Rekola, ekonomi- och förvaltningsdirektör Kari Mäntyharju, rektor Markku 
Loiskekoski och samkommunsdirektör Jouko Lindholm. 
 
I början av året tog samkommunen i bruk ett nytt personalhanterings-
system, Populus. I det införs nu funktioner som hittills har hanterats i 
ärendehanteringssystemet Dynasty. Så kan processerna för anställningar 
göras smidigare, till exempel kan närmast överordnade och chefsnivån ges 
fullmakt att göra upp arbetsavtal och besluta om anställningar på högst 
fem dygn. Förvaltningsstadgan måste uppdateras för att motsvara denna 
nya praxis. 
 
Den har också uppdaterats med nya rutiner för avtalshantering, bland 
annat i fråga om digital signering och utbildnings- och läroavtal. Dessutom 
har metadata för avtalshanteringen uppdaterats. 
 
Stadgan har kompletterats med behörigheten och beslutsbefogenheterna 
för utbildningschefen. Dennas beslutsbefogenheter har överförts från 
rektorn. Av samkommunsdirektörens beslutsbefogenheter har en del 
överförts till rektorn och en av dem även till prorektorn. Ekonomi- och 
förvaltningsdirektörens beslutanderätt har utökats med godkännande av 
ersättningar för inkomstförlust för förtroendevalda. 
 
Tillägg, förändringar och struken text har märkts ut med gult i det bifogade 
utkastet till förvaltningsstadga. Överstrykning markerar struken text. 
 
Följande paragrafer har ändrats i det bifogade utkastet till 
förvaltningsstadga: 12, 13, 15, 17 (ny paragraf), 23, 31, 37, 38, 42, 45, 47, 
49, 52, 98 och 136. 
 

Förslag 
Samkommunsdirektören Styrelsen beslutar att föreslå samkommunsstämman att den godkänner 

förvaltningsstadgan i bilagan så att den träder i kraft 24.11.2022. 
 

Beslut Styrelsen fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Förvaltningsstadga 24.11.2022 
 
Verkställande Samkommunsstämmans föredragningslista 24.11.2022 
 __________ 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 19    
106/00.01.01.00/2022    
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Styrelsen § 58 27.10.2022 
Samkommunsstämman § 19 24.11.2022 
 

 

 Styrelsen har behandlat uppdateringen av förvaltningsstadgan på sitt 
sammanträde 27.10.2022. 

 
I början av året tog samkommunen i bruk ett nytt personalhanterings-
system, Populus. I det införs nu funktioner som hittills har hanterats i 
ärendehanteringssystemet Dynasty. Så kan processerna för anställningar 
göras smidigare, till exempel kan närmast överordnade och chefsnivån ges 
fullmakt att göra upp arbetsavtal och besluta om anställningar på högst 
fem dygn. Förvaltningsstadgan måste uppdateras för att motsvara denna 
nya praxis. 
 
Den har också uppdaterats med nya rutiner för avtalshantering, bland 
annat i fråga om digital signering och utbildnings- och läroavtal. Dessutom 
har metadata för avtalshanteringen uppdaterats. 
 
Stadgan har kompletterats med behörigheten och beslutsbefogenheterna 
för utbildningschefen. Dennas beslutsbefogenheter har överförts från 
rektorn. Av samkommunsdirektörens beslutsbefogenheter har en del 
överförts till rektorn och en av dem även till prorektorn. Ekonomi- och 
förvaltningsdirektörens beslutanderätt har utökats med godkännande av 
ersättningar för inkomstförlust för förtroendevalda. 
 
Tillägg, förändringar och struken text har märkts ut med gult i det bifogade 
utkastet till förvaltningsstadga. Överstrykning markerar struken text. 
 
Följande paragrafer har ändrats i det bifogade utkastet till 
förvaltningsstadga: 12, 13, 15, 17 (ny paragraf), 23, 31, 37, 38, 42, 45, 47, 
49, 52, 98 och 136. 

 
Förslag Samkommunsstämman beslutar att godkänna förvaltningsstadgan i 

bilagan så att den träder i kraft 24.11.2022. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Förvaltningsstadga 24.11.2022 
 __________ 
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Revisionsnämnden § 32 8.9.2022 
Samkommunsstämman § 20 24.11.2022 
 

 

 
Redogörelse för bindningar 
 
Revisionsnämnden 8.9.2022 § 32  
  
 
 
 Revisionsnämnden ska övervaka att skyldigheten att redogöra för 

bindningar enligt 84 § i kommunallagen iakttas samt se till att de offentliga 
uppgifterna i registret över bindningar publiceras på samkommunens 
webbplats. 

 
 Revisionsnämnden ska tillkännage redogörelserna över bindningarna 

enligt 84 § i kommunallagen för samkommunsstämman 1 gång per år 
(66 § i förvaltningsstadgan).  

  
 
 
Förslag Revisionsnämnden beslutar att anteckna redogörelserna över bindning-

arna för kännedom och tillkännage dem för samkommunsstämman. 
 

Beslut Revisionsnämnden fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Rapport över bindningar 1.9.2022. 
 __________ 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 20    
101/00.03.00/2022    
 
 
 Revisionsnämnden har behandlat redogörelserna över bindningarna och 

tillkännager dem för samkommunsstämman. Samkommunens redo-
görelser över bindningar har getts ut på Luksias webbplats. 

 
Förslag Samkommunsstämman beslutar att anteckna redogörelserna för 

bindningarna för kännedom. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 
Bilaga Rapport över bindningar 1.9.2022. 
 __________ 
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Samkommunsstämman § 21 24.11.2022 
 

 

 
Informationsärenden 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 21    
      
 

Ärenden som tillkännages på stämman. 
 
 

  
 

 Inga ärenden om tillkännagivanden förelåg på stämman. 
 __________ 
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Samkommunsstämman § 22 24.11.2022 
 

 

 
Framläggning av samkommunsstämmans protokoll 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 22    
      
 
 Enligt 140 § i kommunallagen ska protokoll från samkommunsstämman 

med tillhörande besvärsanvisning efter justeringen hållas tillgängliga i det 
allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmel-
serna. 

 
Förslag Samkommunsstämman beslutar att det justerade protokollet över denna 

stämma läggs fram 1.12.2022 på internetsidorna för Luksia, Länsi-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä på adressen www.luksia.fi. 
 

Beslut Samkommunsstämman fattade beslut enligt förslaget. 
 __________ 
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Samkommunsstämman § 23 24.11.2022 
 

 

 
Avslutande av stämman 
 
Samkommunsstämman 24.11.2022 § 23    
      
 
Förslag Stämmans ordförande avslutar sammanträdet. 

 
Beslut Stämmans ordförande, Teija Ristaniemi, avslutade sammanträdet 

kl. 13.57. 
 __________ 
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Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, § 
21, § 22, § 23 

 

Besvärsförbud 

Enligt 136 § i kommunallagen får besvär inte anföras i fråga om beslut som endast 
gäller beredning eller verkställighet. 

 

Kontaktuppgifter 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Toivogatan 4 
08100 Lojo 
kirjaamo@luksia.fi 
Ämbetstider:  mån–tor kl. 8.00–16.00, fre och helgaftnar kl. 8.00–15.00

mailto:kirjaamo@luksia.fi
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Anvisning om besvär som gäller följande paragrafer: § 18, § 19 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I de ovan nämnda besluten kan ändring sökas genom skriftliga besvär.  
 
Besvärsmyndighet 
Helsingfors förvaltningsdomstol, registratorskontoret 
Sörnäsgatan 1 
00580 HELSINGFORS 
 
Telefon 029 56 42000 
Fax  029 56 42079 
E-post  helsinki.hao@oikeus.fi 
Ämbetstid Kl. 8.00–16.15 
 
Besvär kan även anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgäng-
ligt i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som 
antecknats i ett särskilt delgivningsintyg, om inte något annat påvisas. 
 
Dagen för delfåendet eller dagen då beslutet har lagts fram räknas inte in i besvärstiden. Om den 
sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller någon annan sådan dag då arbetet vid 
ämbetsverket är avbrutet, kan fullgörandet ske första vardagen därefter.  
 
Besvärsskrift 
Besvärsskriften ska innehålla uppgifter om 
– ändringssökandens eller upprättarens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer 
– det beslut i vilket ändring söks 
– till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som yrkas 
– grunderna för yrkandet på ändring. 
 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. 
 
Till besvärsskriften ska bifogas det beslut som överklagas i original eller som kopia, ett intyg över 
delgivningsdagen eller en annan redogörelse för när besvärstiden börjat. 
 
Till besvärsskriften ska bifogas de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt 
yrkande, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Ett ombud ska bifoga nödvändig 
fullmakt (21 § i förvaltningsprocesslagen). 
 
 
Inlämning av besvärshandlingar 
Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.  
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Besvärshandlingarna kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Om besvärshand-
lingarna postas ska de läggas på posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden går ut. 
 
Besvären kan på eget ansvar även skickas per fax eller e-post innan besvärstiden gått ut. En 
handling som ska lämnas in inom viss tid ska skickas innan tidsfristen går ut så att handlingen är 
den rättstillämpande myndigheten till handa i ett datasystem eller en apparat för mottagning. 
 
 
Avgiftsbelagd behandling av besvär 
Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) kan rättegångsavgift tas ut av den som söker 
ändring. 
 
Tilläggsinformation 
En detaljerad anvisning om hur man begär omprövning/anför besvär bifogas protokollsutdrag. 
 
 
 
 
Kontaktinfo: 
 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Registratorskontoret 
Toivogatan 4 
08100 LOJO 
E-post:  kirjaamo@luksia.fi 
Fax  019 369 6540 
 


