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§ 873
Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2013-2015

HEL 2012-008260 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

Helsingfors stad utgår från att samkommunen samarbetar intensivt 
med medlemskommunerna i syfte att utreda den ekonomiska 
utvecklingen och behoven av att utvidga och ändra de olika 
serviceformerna.

Kostnadsnivåns stegring har i Helsingfors stads anvisningar för 
utarbetande av budgeten för år 2013 beräknats vara mindre än den 
som anges i Kårkullas ekonomiplan.

Stadsstyrelsen konstaterar att de slutliga priserna per vårddag och 
antalet vårddagar bestäms vid underhandlingar mellan socialverket och 
Kårkulla inom ramen för de anslag som fastställs i stadens budget för 
år 2013.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Laura Räty

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande
2 Sosiaaliviraston lausunto 10.7.2012

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

Helsingfors stad utgår från att samkommunen samarbetar intensivt 
med medlemskommunerna i syfte att utreda den ekonomiska 
utvecklingen och behoven av att utvidga och ändra de olika 
serviceformerna.

Kostnadsnivåns stegring har i Helsingfors stads anvisningar för 
utarbetande av budgeten för år 2013 beräknats vara mindre än den 
som anges i Kårkullas ekonomiplan.

Stadsstyrelsen konstaterar att de slutliga priserna per vårddag och 
antalet vårddagar bestäms vid underhandlingar mellan socialverket och 
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Kårkulla inom ramen för de anslag som fastställs i stadens budget för 
år 2013.

Föredraganden

Kårkulla samkommun ber att medlemskommunerna ska avge sitt 
utlåtande senast 20.8.2012.

Beslutsförslaget baserar sig på socialverkets utlåtande.

Föredragande
biträdande stadsdirektör
Laura Räty

Upplysningar
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Kårkulla samkommuns begäran om utlåtande
2 Sosiaaliviraston lausunto 10.7.2012


