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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande beslutfört.
-----

§ 53

Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
-----

§ 54

Protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Sami Koskinen och Stefan Storholm.
-----
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Dnr [459/2020]

§ 55

Ekonomisk rapport 1-5/2020

Hänv.:

bilaga 1 Driftsrapport
Bilaga 2 Investeringsrapport

Samkommunens direktör:
Rapporten presenteras vid mötet.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom.
Skst § 55, 9.6.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----
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Dnr [470/2020]

§ 56

Utbildningsutbud 2021-2022

Hänv.:

bilaga 3 Utbildningsutbud

Samkommunens direktör:
Ledningsgruppen har 3.6.2020 för egen del godkänd bifogade förslag till utbildningsutbud 2021-2022.
Beredning: rektor för utbildningstjänster Ann-May Pitkäkangas,
tfn 044 7215 234, e-post ann-may.pitkakangas@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen godkänner förslaget till utbildningsutbud för
2021-2022.
Skst § 56, 9.6.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----
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Dnr [457/2020]

§ 57
Hänv.:

Lokala valbara gemensamma ämnen
bilaga 4 Att verka i arbetslivet
bilaga 5 Hållbar utveckling
Lärande har utarbetat förslag på lokal valbara gemensamma ämnen inom
Hållbar utveckling och arbetslivsfärdigheter. Dessa två ämnen fördjupar ett
kunnande på arbetsplatsen som gynnar arbetslivet och gör stigen inom gemensamma ämnen smidigare för läroavtalsstuderande.
1.8.2018

Yrkesinriktad grundexamen, 180 kopmetenspoäng
Yrkesinriktade examensdelar 145 kp, obligatoriska, inriktade och valbara
Gemensamma examensdelar 35 kp

Obligatoriska, 27 kp

Valbara, 8 kp

Kunnande i kommunikation och interaktion
Modersmål/svenska som andra språk

4 kp

3 kp

2+2 kp

(2 kp)

Engelska

3

3

Verksamhet i den digitala miljön

2

3

Konst och kreativt uttryck

1

3

Matematik och tillämpad matematik

4

3

Fysikaliska och kemiska fenomen och tillämpning

2

3

Att verka i samhälle och som medborgare

2

3

Att verka i arbetslivet

2

3 - 8 kp

Färdigheter i studie- och karriärsplanering

1

Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet

1

Upprätthållande av arbetsförmåga och välbefinnande

2

3

Främjande av hållbar utveckling

1

3 - 8 kp

Finska

Kunnande i matematik och naturvetenskap

Kunnande om samhälle och som medborgare

Gemensamma examesdelar ingår i samtliga grundexamen, både utbildningsavtal och läroavtal

Lokalt uppgjord plan för bedömning av gemensamma examensdelens
valbara del
Bakgrund
Läroavtals- och utbildningavtalsstuderande som har en tidigare examen får
erkännande av kunnande, EAK. I samband med antagningen och uppgörandet av den personliga utvecklingsplanen erkänner studiekoordinaProtokolljusterarnas sign.
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tor/studiehandledare de delar som fyller krav på kunnande enligt Utbildningsstyrelsens direktiv.
För de studerande som inte har examen från tidigare, men har ett kunnande
från arbetslivet, görs en identifiering och erkännande av kunnandet, IEAK.
Bedömningen görs av respektive ämneslärare.
Målsättning
Studerande med arbetserfarenhet och ett kunnande som kan påvisas, görs
studierna mera flexibla. De skulle få möjlighet att välja 8 kp från ett valbart
ämne, eller dela tex 2 olika valbara ämnen. Optima, Lärande har valt 2 ämnen; Att verka i arbetslivet och Främjande av hållbar utveckling. Dessa valbara delar gynnar både studerande/arbetstagare och arbetslivet/regionens
näringsliv.
Bedömning
Genom att möjliggöra ett flexibelt EAK kan studerandens kunnande beaktas
till fullo. Bedömningen av IEAK görs i samband med yrkesprovet i en yrkesinriktad examensdel på arbetsplatsen.
Arbetsgrupp
Arbetet med planerna för bedömning av respektive del har utarbetats i två
arbetsgrupper inom lärande. Arbetsgrupperna har gjort krav på kunnande på
Nöjaktig, God och Berömlig nivå. Utgångsläget har varit 3 kp valbara enligt
UBS, som sedan byggts på med delområden upp till 8 kp, sett ur arbetslivets
behov och synvinkel.
Beredning: rektor för lärande Anna-Lena Forsman, tfn 044 7215 282,
e-post anna-lena.forsman@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen godkänner att Optima gör lokal plan 8 kp valbara gemensamma ämnen inom att ”Verka i arbetslivet” samt ”Främjande av hållbar
utveckling” 8 kp.
Skst § 57, 9.6.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----
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Dnr [483/2019]

§ 58

Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen

Samkommunens direktör:
Bakgrund och kort beskrivning av projektet:
I nedre våningsplanet i den s.k. H-delen i fastigheten på Trädgårdsgatan
finns idag tre kök (storkök, undervisningskök och restaurangkök), matsalar
(studerandematsal, personalmatsal och restaurangsal) samt på andra våningen utrymmen för utbildningen gällande bageri-konditori.
Under hösten 2017 aktualiserades en ombyggnad av köken samt bageriet,
och ett inledande planeringsanslag för detta togs in i 2018-års budget. I årets
budget finns planeringsanslag, och en preliminär uppskattning av byggnadskostnaderna medtogs i ekonomiplanen för år 2020. Styrelsen tillsatte den
12.4.2019 en arbetsgrupp för projektet. Som underlag för planeringen ligger
tanken på att de tre köken samt bageriet integreras till ett enda utrymme, i ett
plan, för att skapa synergier och ett effektivt flöde gällande såväl råvaru- och
lagerhantering samt produktion.
Verksamheten i H-delen kommer genom olika arrangemang att fungera under hela ombyggnadstiden, som pågår fram till hösten 2020.
Anslag och finansiering:
I budgeten för 2019 framgår att Optima samkommun under detta verksamhetsår gör investeringar för sammanlagt 551.000 euro. Hösten 2018 prognostiserade vi att de sammanlagda investeringarna under den 3-åriga planperioden, dvs. under åren 2019—2021, skulle uppgå till 3,184 miljoner euro. I investeringsbudgeten för år 2019 ingår 145.000 euro som används för ombyggnadsplaneringen. Samtliga investeringar som görs under 2019 finansieras genom den egna inkomstfinansieringen, dvs. genom årsbidraget och likvida medel. Av de riktgivande investeringsanslagen i ekonomiplanen för år
2020 var ombyggnadsprojektets andel sammanlagt 1,668 milj. euro, varav
1,5 milj. planerades att finansieras via upptagande av långfristigt lån.
Projektet har presenterats för ägarkommunernas representanter 14 maj 2019
och fick då ett positivt bemötande av de närvarande.
En sammanställning per 15.8.2019 av erhållna kostnadskalkyler visar att projektets byggtekniska slutsumma skulle landa på 2,730 milj. euro. I kostnaden
ingår förutom kostnaderna för ombyggnaden fasta inventarier men inget lösöre. Gällande utrymmena på andra våningen så ingår i projektet att utrymmena på andra våningen är tömda. Åtgärder gällande andra våningen ingår
Protokolljusterarnas sign.
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inte i det gällande projektet utan planeras under 2020 och nödvändiga byggnadsarbeten utförs under början av 2021.
Avskrivningstiden för projektets investeringar är 40 år för investeringen i fastigheten och 5 år för maskiner och inventarier.
Kalkylerade avskrivningar:

Avskrivningar på
tidigare invest.
Avskrivningar på
ombyggnadsproj.

2019
1.180.000
(prognos)

2020
1.029.000

2021
940.000

2022
900.000

53.500

128.250

128.250

1.082.500

1.068.250

1.028.250

Samkommunen finansierar sina investeringar själv utan medverkan av medlemskommunerna. För att finansiera ombyggnaden i H-delen bör ett långfristigt lån upptas under år 2020.
Till samkommunstyrelsens befogenheter hör enligt Optimas förvaltningsstadga 20§ punkt 3 att besluta om att uppta långfristiga lån inom de gränser
som samkommunstämman ställt samt finansieringskrediter enligt likviditetsbehov.
Samkommunen kommer i sin balans per 31.12.2019 att ha lån från Keva
800.000 euro (avkortas med 200.000 euro/år) och kassalån (likviditetslån via
kommuncertifikat) på högst 1,4 milj. euro. Likviditetslånet minskas/ökas utgående från det ekonomiska läget. Kreditlimiten uppgår till 3 milj. euro.
Utgående från gjorda beräkningar föreslår vi att investeringen finansieras genom upptagande av ett långfristigt lån på högst 3 milj. euro år 2020. Med en
kalkylerad lånetid på 15 år skulle den årliga avkortningen av lånet fr.o.m.
2020 uppgå till 200.000 euro. Räntan för lånet beräknad enligt 1%.

Protokolljusterarnas sign.
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Kalkylerade avkortningar och räntor på investeringslån:
2020

2021

2022

2023

Avkortningar
på Keva-lån

200.000

200.000

200.000

200.000

Avkortningar
på nytt lån

200.000

200.000

200.000

200.000

7.640

5.730

3.820

1.910

30.000

28.000

26.000

24.000

Räntor på
Keva- lån
Ränta på nytt
lån

2024

200.000

22.000

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att denna
-

besluter att i den kommande investeringsbudgeten för år 2020 ta in
följande anslag för ombyggnaden av H-delen: Byggnader 2,730 milj.
euro och Inventarier 300.000 euro.
besluter att investeringen finansieras genom upptagande av långfristigt lån högst 3 milj. euro med en lånetid på 15 år

Skst § 65, 22.8.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
Under behandlingen av ärendet ajournerades mötet kl. 15.00 – 15.10 för
gruppfotografering av styrelsen.
_____
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SAMKOMMUNSTÄMMAN 25.9.2019
Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att denna
-

besluter att i den kommande investeringsbudgeten för år 2020 ta in
följande anslag för ombyggnaden av H-delen: Byggnader 2,730 milj.
euro och Inventarier 300.000 euro.
besluter att investeringen finansieras genom upptagande av långfristigt lån högst 3 milj. euro med en lånetid på 15 år.

STM § 16, 25.9.2019
Samkommunstämman:
Samkommunstämman godkände förslaget.
_____
SAMKOMMUNSTYRELSEN 9.6.2020
Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen
Samkommunens direktör:
Inom yrkesutbildningen ges inga separata statsandelar för investeringar, utan
nuvarande finansieringssystem avser att finansiera såväl drift som investeringar. Optimas medlemskommuner betalar varken för drifts- eller investeringskostnader.
Enligt nuvarande budget 2020 investerar samkommunen under budgetåret
3,409 miljoner euro. Investeringarna och låneamorteringarna under 2020 finansieras genom den egna inkomstfinansieringen, dvs. årsbidraget och likvida medel. För att finansiera ombyggnadsprojektet gällande H-delen på
Trädgårdsgatan i Jakobstad har upptagits under 2020 ett banklån på 3 miljoner euro (beslut sks 4/2020 §41).
Gällande investeringen av ombyggnadsprojektet ingår i budgeten för 2020 totala anslag på 3.060.000 euro där planering, projektets byggtekniska del och
inventarier ingår.
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Byggnadskommittén (15.4.2020) för projektet har granskat byggherrens ändringar och gått igenom tilläggs- och ändringsarbeten ur en total ekonomisk
synvinkel med tanke på förverkligande av skede 2 i övre våningen. Summan
av ingångna byggtekniska entreprenadavtal för projektet är 2.927.300 euro. I
och med detta har en del ändringar gjorts av byggherren och en del planerings- och tilläggsarbeten har tillkommit;
-

byggherrens ändringar bl.a.
1. Ökad förberedelse för ombyggnadsskede 2 samt förverkligande
av undervisningsutrymme i anslutning till Yrkeskocken.
2. Borttagande av golvmaterial i våning 1, ändringar i och kompletteringar av köksutrustning, rivning av golv (inkl. golvvärme) och nytt
golv och radiatorer i Yrkeskockens gamla kök, byte av material under köksgolv, tillkommit utrymningsväg i byggnadslovsskedet, förnyade radiatorer i kök.

-

tilläggs- och ändringsarbeten
Tömning av kylsystem, borttagning av berg och under köksgolvet,
gammalt hisschakt, pelarförstärkning, arbeten kring gammal kulvert.

Utgående från detta höjs ombyggnadsprojektets budget till 3.500.000 euro.
Därmed ökar Optima samkommuns investeringsbudget 2020 till 3.849.160
miljoner euro. Investeringsökningen finansieras med egna medel.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman en höjning av ombyggnadsprojektets budget till 3.500.000 euro. Därmed ökar Optima samkommuns investeringsbudget 2020 till 3.849.160 miljoner euro. Investeringsökningen finansieras med egna medel.
Skst § 58, 9.6.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sida

9.6.2020

11

Dnr [458/2020]

§ 59

Utlåtande om utvidgningen av läroplikten

Hänv.:

bilaga 6 Utlåtande om utvidgningen av läroplikten

Samkommunens direktör:
Undervisnings- och kulturministeriet har begärt att utbildningsanordnarna ska
ge utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om en
läropliktslag och lagar som har samband med den.
Utvidgningen av läroplikten är ett av regeringens viktigaste utbildningspolitiska mål. Enligt regeringsprogrammet ska det säkerställas att alla som slutför den grundläggande utbildningen ska genomgå en utbildning på andra
stadiet.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen tar del och diskuterar Optimas utlåtande. Samkommunstyrelsen ger utlåtande till regeringspropositionen om läropliktslagen.
Skst § 59, 9.6.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen omfattade förslaget och gav de ledande tjänstemännen fullmakt att utgående från styrelsens kommentarer färdigställa utlåtandet.
-----
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Dnr [471/2020]

§ 60

Samkommunstyrelsens mötestidtabell hösten 2020

Hänv.:

bilaga 7 Mötestidtabell 2020

Samkommunens direktör:
Förslag till mötestidtabell för hösten 2020 presenteras vid mötet.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen godkänner mötestidtabellen för hösten 2020.
Skst § 60, 9.6.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände mötestidtabellen för perioden septembernovember. Mötestidpunkten för december fastslås på nästa styrelsemöte.
-----
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Anmälningsärenden

Samkommunens direktör:
Undervisningsutrymmen i Vasa.
Rektor för utbildningstjänster:
Uppföljning av antalet studerandeår och prestationspoäng jan-maj 2020.
-

Antal icke vägda studerandeår under perioden 1.1-31.5.2020 är
529,90. Målsättning 2020: 1222, uppnått 43,4%.

-

Antal presterade studerandeår genom läroavtal är 138,24. Målsättning 2020: 28% av alla presterade studerandeår utgörs av läroavtal,
nuläget 26,1 %.

-

Studerandeår presterade genom examensinriktad arbetskraftsutbildning är 11,45. Målsättning 2020 enligt prestationsbeslutet 2020
26 studerandeår.

-

Prestationspoäng under perioden 1.1-31.5.2020 är 19.309,95. Målsättning 2020: 29.000, uppnått 66,6 %.

Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.
Skst § 61, 9.6.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet
grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen KomL 410/2015 § 136 begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Ändring kan inte heller sökas över anmälningsärenden.
Paragrafer: § § 52-55, 61

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftlig omprövning enligt
kommunallagen KomL 417/2015 § 134 kan framställas över beslutet.
Paragrafer: § § 56-60

Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FörvprocessL 586/1996 5 § kan besvär
inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §
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ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
Rätt att begära
omprövning

Rätt att begära omprövning har den som:
beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part) samt
kommunmedlem

Myndighet till
vilken begäran
om omprövning ska framställas

Begäran om omprövning framställs till:
Optima samkommun
Samkommunstyrelsen
Postadress:
Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD
Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
E-postadress:
samkommunen(at)optimaedu.fi
Faxnummer:
(06) 7855 299
Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)
Öppettider för samkommunens registratur:
mån - tors kl. 8.00 - 16.00, fred kl. 8.00 - 14.00
Paragrafer: § § 56-60

Tid för sökande Omprövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
av ändring
Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens 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 beslutet sju dagar efter att protokollet har publicerats
i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om tidsfristens
sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter.
Omprövningsbegärans form
och innehåll

Omprövningsbegäran ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I omprövningsbegäran ska uppges:
- det beslut som avses
- hurdan omprövning som begärs
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på vilka grunder omprövning begärs

I yrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt omprövningsbegäran samt
personens hemkommun, postadress och telefonnummer.
Om beslutet som fattats med anledning av omprövningsbegäran får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.
Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optima samkommuns registratur:
Optima samkommun
Postadress:
Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi
Faxnummer:
(06) 7855 299
Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)
Öppettider för samkommunens registratur
mån - tors kl. 8.00 – 16.00, fre kl. 8.00 - 14.00

Delgivning till
part

Part:

Beslutet har per brev (lämnats för befordran av posten) delgetts part den _______________

Beslutet har genom e-post delgetts part den _______________
Fogas till protokollet
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