
 
 

 

 

Samkommunstyrelsen 15.6.2016 

 

Samkommunstyrelsen konstaterar att samkommunstämmans beslut från 25.5 fattats i lagenlig ordning och 

kan verkställas. 

 

Samkommunstyrelsen har på sitt möte den 4 maj 2016 önskat information om anvisningen för planering och 

genomförande av läsåret 2016-2017 inom grundläggande yrkesutbildningen. Tf. rektor Boris Ståhl och 

biträdande rektor Linda Öhman informerade styrelsen om anvisningen. Styrelsen antecknade ärendet för 

kännedom och begär in ett utlåtande från YA:s direktion för att på följande möte kunna behandla ett 

rättelseyrkande gällande anvisningen. Styrelsen utsåg även biträdande rektor Linda Öhman till rektors 

ställföreträdare under tiden 27.4.2016–31.5.2017. 

 

Centret för konstfrämjande har vänt sig till samkommunen med en begäran om förslag på lämpliga 

medlemmar till den regionala konstkommissionen för verksamhetsområdet Österbotten och mandatperioden 

2017-18. Samkommunen vill nominera personer till den regionala konstkommissionen som har en gedigen 

sakkunskap inom sitt konstområde, som har god kännedom om den svenskspråkiga kulturverksamheten i 

Österbotten och som företräder olika delar av regionen. Till konstkommissionen nominerades Hannah 

Kaihovirta, Marcus Lerviks och Annika Silander. 

 

Undervisnings och kulturministeriet har med ett brev 26.5.2016 bett alla anordnare av grundläggande 

yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning att svara på en rad frågor kring anordnarens verksamhet 

och ekonomi. Styrelsen tog del av frågeblanketten och fick även information gällande reformen av andra 

stadiets yrkesutbildning. 

 

Samkommunstyrelsen konstaterade att Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. inte är beredda att 

direkt allokera avkastningsmedel från den gemensamt upprättade Syskonen Hintz minnesfond för att bidra 

till avskrivningarna för ett nybyggt dikostall. Styrelsen beslöt å sin sida att samkommunens del av arvet 

allokeras för att bidra till att trygga verksamhetsförutsättningarna för lantbruksundervisningen inom 

nötköttsproduktionen. Samkommunstyrelsen godkände ett avtal mellan Svenska Österbottens förbund för 

utbildning och kultur och Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. om användningen av nettointäkterna 

från slutavverkning av den avverkningsbara skogen i Tjöck. Skogen är en del av kvarlåtenskapen från arvet 

efter syskonen Hintz. Nettointäkterna ska enligt avtalet användas för att täcka ca 20 % av 

anskaffningskostnaderna för byggandet av ett dikostall på Campus Kungsgården. Intäkterna behövs mot 

bakgrund av det låga antalet studerande inom grundläggande yrkesutbildningen och de massiva 

nedskärningarna som drabbar andra stadiets yrkesutbildning i samband med genomförandet av ett av 

regeringens spetsprojekt inom utbildningen. 

 

Samkommunstyrelsen antog det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för byggande av dikostall på 

Kungsgården så, att anskaffningskostnaden täcks enligt den finansieringslösning som utarbetats.  

 

Samkommunstyrelsen förkastade vidare ett rättelseyrkande gällande akustikplaneringen vid renoveringen av 

Wasa Teater Styrelsen konstaterar att beslutet fattats av rätt myndighet i samkommunen.  

 

Styrelsen godkänner den nya visionen, strategin och tyngdpunktsområdena för samkommunen som grund 

för budgetarbetet år 2017 samt ekonomiplaneåren 2108-2019.  
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