
 
 
 
 
Samkommunstyrelsen 8.3.2017 
 
 
Samkommunstyrelsen valde Boris Ståhl till rektor för Yrkesakademin i Österbotten. Tjänsteutövningen inleds 
1.4.2017. 
 
Samkommunstyrelsen antecknade redogörelsen av bokslutet för år 2016 för kännedom. 
Räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar är 1 024 944,04 euro vilket är ett mycket gott resultat för 
samkommunen. Därtill bokförs en minskning av avskrivningsdifferensen om 28 363,76 euro. Etthundratusen 
euro bokförs som minskning av egna fonder vilket gör att räkenskapsperiodens överskott slutligen blir  
1 153 307,80 euro. 
 
Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) trädde ikraft från årsskiftet. På grund av den 
nya lagen har en revidering av samkommunens upphandlingsstrategi och upphandlingsdirektiv gjorts i början 
av året. De flesta ändringar i den nya lagen gäller EU-upphandlingar, men ändringar har även gjorts 
beträffande nationella upphandlingar. Den största ändringen i nationella upphandlingar är att tröskelvärdet 
ändrats från 30 000 euro till 60 000 euro gällande varu-och tjänsteupphandlingar. 
 
Samkommunstyrelsen godkände hyresavtalet med Kristinestads näringslivscentral Ab som innebär att 
Luckan i Sydösterbotten - verksamhetspunkten i Kristinestad kommer att flytta ihop med Kristinestads 
näringslivscentral under våren. 
 
Samkommunen uppmärksammar personal som länge varit anställda i samkommunen och i de till 
samkommunen överförda verksamheter. Finlands Kommunförbunds förtjänsttecken i silver anhålls för de 
som varit 20 år i tjänste- eller arbetsförhållande. Anställda med över 30 eller 40 års sammanlagd tjänstgöring 
uppmärksammas med ett armbandsur. 
 
 
2017-års förtjänstteckentagare: 
 
Inom Yrkesakademin i Österbotten är följande personer aktuella för förtjänsttecken eller 
armbandsur: 
 
Förtjänsttecken i silver för 20 års sammanlagd tjänstgöring: 
Utbildare Tomas Backholm 
Lektor Annika Cederborg 
Utbildare Ebba Granström 
Utbildare Yvonne Sténs 
Studiehandledare Anna-Lotta Östvall-Åstrand 
 
Armbandsur för 30 års sammanlagd tjänstgöring: 
Kock Carola Eklund 
Utbildare Birgitta Schoultz-Ekblad 
Utbildare Ole Svarvar 
Lektor Seppo Säätelä 
Inom Wasa Teater – Österbottens regionteater är följande personer aktuella för förtjänsttecken 
eller armbandsur: 
 
 
 



 
 
 
Förtjänsttecken i silver för 20 års sammanlagd tjänstgöring: 
Administrativ chef Marit Berndtson 
Skådespelare Carola Sarén 
 
Armbandsur för 40 års sammanlagd tjänstgöring: 
Produktionssekreterare Görel Berg 
 
Uppvaktningen av förtjänstteckenmottagarna sker vid samkommunstämman 24.5. 
 
 
 
Hela föredragningslistor jämte bilagor finns att läsa på 
http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm 
 
 
 
 
Vasa 8.3.2017 
ULRICA KARP 
Direktör 
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