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Styrelsen

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Torsdag28.02.2019kl. 14.00 – 14.40
Hotell Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Närvarande:
Ordinarie

Ersättare

X Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande
X Toivonen Hilkka, viceordförande

Backström Anders

X Ahläng Annika
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Kronlund Roger

X Eriksson Roger
X Grönqvist Kjell
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X Nylund Jimmy

X Surakka Jukka
X Tiusanen Pekka

Nordström Egon

X Weintraub Roger

Anttila Sara

Forsbäck Mikael

Övriga närvarande
X Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
X Heikkilä Jonas, fullmäktiges I viceordförande
X Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
X Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 24, 27, 28, 29, 30
X Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare § 32, 33
X Abrahamsson Fredrika, chef för EUC, föredragare § 23, 25,26, 31
X Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer
§ 20
§ 21-35

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Behandlas

Underskrifter
Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering
Hilkka Toivonen har 5.3.2019 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Annika Ahläng har 5.3.2019 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr.o.m 8.3.2019
Intygar:
7.3.2019 /
Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Styrelsen

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Ärendesida

Torsdag28.02.2019kl. 13.15
Hotell Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Ärende
§ 20

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 21

Val av protokolljusterare

§ 22

Godkännande av föredragningslistan

§ 23

Avveckling av institutionsvården

§ 24

Val av regionchef till mellersta och södra Österbotten

§ 25

Val av enhetschef till Triangelns Se

§ 26

Ändring av tjänst till befattning vid rehabiliteringsenheten Hyddan, EUC

§ 27

Begäran om omprövning av personalchefens beslut nr A7/15.1.2019

§ 28

Arbetstidens planering i periodarbete vid deltidsanställning

§ 29

Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2020-2022

§ 30

Preliminärt bokslut för år 2018

§ 31

Utförd kassagranskning vid EUC

§ 32

Regionala nämnden i Nylands beslut om upphyrning av lokaler för Södis
serviceenhet

§ 33

Anhållan om nedsättning av avgift

§ 34

Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

§ 35

Eventuella övriga ärenden och ärenden för beredning

21.2.2019
Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Styrelsen

Sammanträdesdatum
28.02.2019

§ 20

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 21

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Hilkka Toivonen och Annika Ahläng.

§ 22

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Sid
1

Styrelsen

Sammanträdesdatum
28.02.2019

Sid
2

KARKULLA:105 /2019

§ 23

Avveckling av institutionsvården

Beredning och föredragning: chef för EUC Fredrika Abrahamsson, förnamn.efternamn@karkulla.fi)

En rapport över avvecklingen av institutionsvården presenteras på sammanträdet.
Förslag:

Styrelsen antecknar rapporten för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
28.02.2019

Sid
3

KARKULLA:8 /2019

§ 24

Val av regionchef till mellersta och södra Österbotten

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Tjänsten som regionchef i mellersta och södra Österbotten har varit lediganslagen under tiden 7.1- 21.1.2019. Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga enligt socialvårdslagen
(1301/2014, § 46a mom.1) och god förmåga att i tal och skrift använda det svenska
och det finska språket. Utöver behörighetskraven värdesätts följande egenskaper vid
val av regionchef: förmåga att leda förändring, förmåga att hantera flera helheter samtidigt, ett lösningscentrerat arbetssätt och god samarbetsförmåga.
Tjänsten som regionchef söktes inom utsatt tid av sex sökande. Av dessa sökande
uppnådde fem de formella behörighetskraven. De fyra mest meriterade sökande kallades till intervju som hölls den 4.2.2019. Intervjun gjordes av ordförande för den regionala nämnden för Österbotten, Roger Eriksson, samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
samt verksamhetschef Otto Domars.
Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.
Regionala nämnden i Österbotten har på sitt möte 5.2.2019 gett sitt utlåtande om val
av regionchef i mellersta Nyland.
Stödmat.:

Regionala nämndens i Österbotten utlåtande om valet
På basen av meriter som framgår ur ansökningshandlingarna och intervjuer uppfyller
sökande Kita Westerlund bäst de för tjänsten fastställda behörighetskraven samt övriga för tjänsten relevanta egenskaper.

Förslag:

Styrelsen väljer Kita Westerlund till regionchef för mellersta och södra Österbotten från
15.4.2019 eller enligt överenskommelse, tillsvidare, med en prövotid på sex månader.
Före anställningen inleds bör den valda förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lön enligt samkommunens lönesättningsprinciper.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Sökande till tjänsten, regionala nämnden i Österbotten, personalförvaltning

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Sammanträdesdatum
28.02.2019

Styrelsen

Sid
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KARKULLA:2 /2019

§ 25

Val av enhetschef till Triangelns Se

Beredning och föredragning: chef för EUC Fredrika Abrahamsson, förnamn.efternamn@karkulla.fi)
Styrelsen beviljade avsked till enhetschefen för Triangelns Se, samt beviljade lov att
lediganslå tjänsten §12, 23.1.2019. Tjänsten som enhetschef (tjänstenr. 41) vid Triangelns serviceenhet i EUC, har varit lediganslagen på samkommunens och arbetskraftsmyndigheternas hemsidor 24.1-7.2.2019. Behörighetskravet för tjänsten är lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga enligt socialvårdslagen (§ 46a, 3 mom. 1301/2014). Goda kunskaper i svenska och finska krävs i
enlighet med samkommunens språkstadga.
Inom utsatt tid inkom två ansökningar, båda är formellt behöriga för uppgiften. De sökande kallades till intervju. Intervjun gjordes av chefen för EUC Fredrika Abrahamsson
och avdelningsskötare Marina Bergman. Av de sökande innehar Heidi Ehrnström de
bästa kvalifikationerna för uppgiften.
Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.
Förslag:

Styrelsen väljer Heidi Ehrnström till tjänsten som enhetschef, tjänstenr. 41 till Triangelns serviceenhet vid Expert- och utvecklingscentret. Tillträde enligt överenskommelse.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Sökande till tjänsten, personalförvaltning

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
28.02.2019

Sid
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KARKULLA:92 /2019

§ 26

Ändring av tjänst till befattning vid rehabiliteringsenheten
Hyddan, EUC

Beredning och föredragning: chef för EUC Fredrika Abrahamsson, (förnamn.efternamn@karkulla.fi)
Inom Expert- och utvecklingscentret har gjorts omorganiseringar, antalet avdelningsskötare minskar i och med att enheterna slås ihop. Ett ökat behov av sjukskötare finns
inom kris-, undersöknings- och rehabiliteringsenheten. Det är därför ändamålsenligt att
ändra tjänsten som avdelningsskötare (tjänstenummer 25) till sjukskötare. Avdelningsskötartjänsten är inte besatt för tillfället. Omändringen medför en liten inbesparing.
Enligt Kårkulla samkommuns förvaltningsstadga är det styrelsens uppgift att ändra
yrkesbeteckningar för tjänster.
Förslag:

Föreslås att tjänsten som avdelningsskötare (nr.25) omändras till befattning som sjukskötare fr.o.m. 1.4.2019 vid rehabiliteringsenheten Hyddan.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Personalförvaltning

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
28.02.2019
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KARKULLA:76 /2019

§ 27

Begäran om omprövning av personalchefens beslut nr
A7/15.1.2019

Beredning: personalchef Jeanette Gripenberg, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Vårdbiträde Sofia Wessman i region östra Nyland har 14.11.2018 yrkat på rättelse av
löneavdrag med motivering att hon enligt arbetsgivarens anvisning skött samma uppgifter som av Valvira registrerade vårdare som arbetat på den enheten där hon arbetat. Regionchefen har inte förordat rättelsen av löneavdrag 3.1.2019. Beslut om individuella tillägg, även prövningsbaserade samt prövningsbaserade löneförhöjningar och
resultatbonus enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet fattas av personalchefen på förslag av ledande eller ansvarig tjänsteinnehavare enligt samkommunens förvaltningsstadga.
Personalchefen har 15.1.2019 beslutat avslå yrkandet på rättelse av löneavdrag med
motiveringen att Wessman är anställd som vårdbiträde och får den av samkommunen
fastställda uppgiftsrelaterade lönen för vårdbiträden utan löneavdrag samt för att regionchefen i östra Nyland inte förordat rättelse av löneavdrag med motiveringen att
Wessman inte är behörig som av Valvira registrerad yrkesperson med rätt att utöva ett
yrke med skyddad yrkesbeteckning som närvårdare.
Sofia Wessman har 5.2.2019 lämnat in begäran om omprövning av personalchefens
beslut 15.1.2019. Wessman anser att hon skött samma uppgifter som vårdare och är
därför berättigad till en vårdarlön trots sin anställning som vårdbiträde. Vidare hänvisar
Wessman till KT:s anvisning om hur man tillämpar AKTA där KT konstaterar att om arbetsgivaren har sänkt den uppgiftsrelaterade lönen på grund av att den anställda är
obehörig, ska den uppgiftsrelaterade lönen i första hand vara densamma. Den uppgiftsrelaterade lönen kan dock vara olika om de finns verkliga skillnader i uppgifterna.
I Wessmans fall har hon samma uppgiftsrelaterade lön som andra vårdbiträden utan
något kompetensavdrag och kan inte yrka på en lön som tillhör en annan yrkeskategori med andra yrkesuppgifter som arbetsgivaren inte ålagt henne att utföra och hon
inte har befogenheter enligt Valvira att utföra. ( t.ex. medicinhantering)
Eftersom Wessman inte innehar rättigheter att utöva ett yrke som närvårdare är
Wessman anställd som vårdbiträde med en lönesättning enligt samkommunens fastställda lönesättning utan avdrag.
Bilagor:
Stödmat.:

begäran om omprövning
personalchefens beslut A7/15.1.2019
KTs informationsbrev till kommunerna
utdrag ur AKTA; bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen.
Dessutom finns S. Wessmans yrkande på rättelse av löneavdrag och arbetsavtal tillgängliga på sammanträdet.

Förslag: ( Samkommunsdirektören)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen
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Samkommunen beslutar att Sofia Wessmans begäran om omprövning av personalchefens beslut A7/15.1.2019 avslås och att begäran inte föranleder ändring av nämnda
beslut.
Beslut:

Styrelsen beslöt enhälligt på förslag av ordförande att ärendet remitteras för tilläggsutredningar.

Delges:

Personalchefen

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
28.02.2019

Sid
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KARKULLA:83 /2019

§ 28

Arbetstidens planering i periodarbete vid deltidsanställning

Beredning: personalchef Jeanette Gripenberg, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn@efternamn@karkulla.fi
Beredning:

Sektionen för personalärenden har 19.11.2008 beslutat att deltidsanställd personal
med arbetstid 19h/vecka inte skall ha nattarbete och för deltidsanställda med upp till
30h/vecka har man eventuellt kunna planera in ca 1-2 nattarbetspass under tre veckors period.
För att kunna tillgodose brukarnas behov behöver Kårkulla samkommun ha behörig,
Valvira-registrerad personal på enheterna nattetid. Eftersom det periodvis kan vara
svårt att få tillräckligt med behörig personal önskar både arbetsgivaren och arbetstagarnas representanter upphäva beslutet från 19.11.2008 § 41 och kunna utifrån brukarnas och arbetsgivarens behov planera personalens arbetstidschema, också nattarbete utan att behöva beakta arbetstagarens deltidsanställning.

Stödmat.:

sektionen för personalärendens beslut 19.11.2008 § 41, arbetstidens planering i periodarbete vid deltidsanställning

Förslag:

Sektionen för personalärendens beslut 19.11.2008 § 41 om begränsning av deltidsanställdas möjlighet att jobba nattskift upphävs.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Personalförvaltningen, ledande och ansvariga tjänstemän

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
28.02.2019
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KARKULLA:5 /2019

§ 29

Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2020-2022

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi
Enligt den av styrelsen godkända planeringsprocessen för ekonomiplanen 2020-2022
ska de övergripande målsättningarna för samkommunen behandlas av styrelsen i
mars.
De övergripande målsättningarna baserar sig till stor del på den förra ekonomiplanen.
Övergripande mål ändrar sällan mycket från år till år. Förändringar i verksamheten,
såsom ny verksamhet eller verksamhet som upphör kan dock förutsätta ändringar i de
övergripande målen. De övergripande målsättningarna är uppgjorda på basen av ett
planeringsseminarium där styrelsen, fullmäktiges presidium, ledningsgruppen och regioncheferna deltagit.
Utifrån de övergripande målen, som styrelsen fastställer, planeras de regionala målen,
vilka behandlas av nämnderna. De regionala målen bör ligga i linje med samkommunens övergripande mål.
Bilaga:

Förslag till övergripande mål för Kårkulla samkommun 2020-2022

Förslag:

Styrelsen godkänner de bifogade övergripande målen för ekonomiplanen 2020-2022.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Ledande och ansvariga tjänsteinnehavare, regionala nämnderna

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar
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Sammanträdesdatum
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KARKULLA:10 /2018

§ 30

Preliminärt bokslut för år 2018

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi
Kårkulla samkommuns eget och samkommunskoncernens bokslut för år 2018 är siffermässigt klara.
Bilaga:

Samkommunens och samkommunskoncernens balans- och resultaträkning.
Finansieringsanalys, samkommunen och koncernen
Resultaträkning 2018 på fullmäktiges bindningsnivå
Ekonomiska nyckeltal, koncernen
Som av de bifogade bokslutsuppgifterna framgår uppvisar samkommunen för redovisningsperioden 01.01.2018-31.12.2018 ett underskott om sammanlagt 372 433,53
euro vilket är 351 417 euro bättre än budget och Kårkulla samkommunskoncern
som helhet ett underskott om 372 956,58 euro.
Eftersom samkommunen från tidigare räkenskapsperioder hade ett överskott uppgående till 3 319 612,16 euro, har man efter räkenskapsperioden 01.01 – 31.12.2018 ett
ackumulerat överskott om 2 947 178,63 euro. Under år 2018 investerade koncernen
totalt 5,86 miljoner euro medan koncernens långfristiga främmande kapital ökade
med 3,61 miljoner euro till 17 198 140 euro vilket utgör 48,9 % av den maximala lånestock som koncernen enligt den av fullmäktige godkända finansieringsstrategin får
ha (35,2 milj.euro). På grund av att samkommunen lyfte ett nytt långfristigt lån i slutet
av året ökade de likvida medlen i koncernen med 1,95 miljoner euro till 4,36 milj.
euro vilket räckte till nästan 29 kassautbetalningsdagar. Med en likviditet som räcker
mera än 30 kassautbetalningsdagar anses en organisation redan överlikvid.

Förslag: (ekonomidirektören)
Styrelsen antecknar de preliminära boksluten för kännedom.
Förslag: samkommunsdirektören:
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
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KARKULLA:93 /2019

§ 31

Utförd kassagranskning vid EUC

Beredning och föredragning: chef för EUC Fredrika Abrahamsson, (förnamn.efternamn@karkulla.fi)

Kanslist/läkarsekreterare Marina Paju och kanslist Solveig Wilen, av styrelsen
(30.8.2018 § 80) utsedda till kassagranskare för Kårkulla samkommuns enheter inom
Expert- och utvecklingscentret, har inkommit med en rapport över utförd kassagranskning 13.2.2019. Granskningen är gjord på samtliga serviceenheter.
Granskningarna föranledde ringa anmärkningar. Åtgärder är vidtagna och brister korrigerade. Rapport över den genomförda granskningen i separat bilaga.
Stödmat.:

Kassagranskning 13.2.2019, Expert- och utvecklingscentret

Förslag:

Antecknas att kassagranskning har skett i Kårkulla samkommuns enheter vid Expertoch utvecklingscentret.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delgivning: Ekonomiförvaltningen

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
28.02.2019
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KARKULLA:59 /2019

§ 32

Regionala nämnden i Nylands beslut om upphyrning av lokaler
för Södis serviceenhet

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Regionala nämnden i Nyland har 13.2.2019 i § 15 beslutat om upphyrning av lokaler
för Södis serviceenhet på Johannisbergsvägen 31 i Borgå.
Beslutet lyder:
”Södis serviceenhet vid Mannerheimgatan 20 K i Borgå förflyttas i början av mars 2019
till Johannisbergsvägen 31, 06100 Borgå (Mathildahemmet). Flytten medför att verksamhetsutrymmena blir mindre och nya kontorsutrymmen behöver hyras för två handledare som arbetar med stöd i arbetet samt för enhetschefen för Södis serviceenhet.
Det är möjligt att upphyra kontorslokaler av Jussi Aspiala c/o AKM Talouspalvelut Oy.
Lokalerna utgör en sektion av våningsplanet och omfattas av sju separata rum (9-24
m²) samt gemensamma köks- och toalettutrymmen (se bilaga). Två av ovan nämnda
rum (210 och 211, 32m²) hyrs av Södis serviceenhet. Ytterligare två rum hyrs av Kårkullas expert- och utvecklingscenter och ett rum hyrs av IT-avdelningen vid centralförvaltningen. De två resterande rummen (207 och 208) hyrs gemensamt av ovan
nämnda kostnadsställen och används som kopieringsutrymme/lager samt mötesrum.
Hyran fördelas enligt rummens kvadratmeteryta mellan dessa parter. Hyran är fastställd till 2250 €/månad + moms. Kostnad för el- och vatten tillkommer. Hyreskontraktet kommer att omfattas av en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Hyresavtalet kan ingås från den 1.3.2019.
Föredragarens förslag:
Nämnden besluter att Södis serviceenhet kan hyra verksamhetsutrymmen av Jussi
Aspiala c/o AKM Talouspalvelut Oy från och med den 1.3.2019.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut:
Nämnden besluter i enlighet med föredragarens förslag.”
Förslag:

Styrelsen antecknar regionala nämnden i Nylands beslut av 13.2.2019 § 15 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar
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KARKULLA:102 /2019

§ 33

Anhållan om nedsättning av avgift

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Samkommunens ledargrupp anhåller 12.02.2019 om att styrelsen skulle sänka en hyresgästs hyra och serviceavgift med 68,16 euro resp. 37,00 euro per månad under tiden 01.03.2019 – 29.02.2020. Efter sänkningen skulle brukaren ha en hyra om 632
euro och en serviceavgift om 43 euro per månad och då bli kvar med 160 euro per
månad för personligt bruk.
Konfidentiell bilaga: Ledargruppens protokoll 12.02.2019 (finns tillgängligt på sammanträdet)
Förslag:

Styrelsen beviljar i enlighet med ledargruppens förslag brukaren ifråga sänkta avgifter
om sammanlagt 105,16 euro/månad under tiden 01.03.2019 – 29.02.2020 (totalt
1 262,92 euro).

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Ledargruppen, faktureringen

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar
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Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne
Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:
Regionala nämnden för Nyland 13.2.2019
Regionala nämnden i Åboland 21.1.2019
Regionala nämnden för Österbotten 5.2.2019
Samkommunsdirektören:
07 / 23.1.2019
Förflyttning av personal för viss tid mellan regionerna mellersta
och östra Nyland.
Chefen för EUC:
06 / 18.1.2019
Förflyttning av personal för viss tid mellan enheter inom EUC
07 / 18.1.2019
Förflyttning av personal för viss tid mellan enheter inom EUC
08 / 28.1.2019
Tjänsteförordnande, vikarierande enhetschef
10 / 11.2.2019
Beslut om förlängning av anskaffningsavtal
12 / 15.2.2019
Förflyttning av personal för viss tid mellan enheter inom EUC
Personalchefen:
09-13 / 16.1.2019
14 / 17.1.2019
15 / 17.1.2019
16-21 / 21.1.2019
22-24 / 23.1.2019
25 / 28.1.2019

Beslut om yrkande på rättelse av löneavdrag
Beslut om personligt tillägg
Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
Beslut om yrkande på rättelse av löneavdrag
Beslut om tidsbundet lönetillägg
Beslut om individuellt årsbaserat tillägg

26 / 01.2.2019
28 / 07.2.2019
29 / 07.2.2019
30/-31/14.2.2019
32 / 14.2.2019
33 / 14.2.2019
34 / 15.2.2019

Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
Beslut om yrkande på rättelse av löneavdrag
Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
Beslut om yrkande på rättelse av löneavdrag
Beslut om individuellt tillägg
Beslut om yrkande på rättelse av löneavdrag
Beslut om individuellt tillägg

Ekonomidirektören:
03 / 7.1.2019
04 / 10.1.2019
05 / 14.1.201909 / 20.1.2019
10 / 20.1.2019
11 / 29.1.2019
12 / 08.2.2019
13 / 19.2.2019
14 / 19.2.2019
15 / 19.2.2019

Bankfullmakt
Ersättning för försvunna brukarmedel
Bankfullmakt
Fullmakt för bankkort
Höjning av handkassa
Fullmakt för bankkort
Bankfullmakt
Avsluta handkassa
Bankfullmakt

I förteckningen ingår inte beslut i ärenden gällande sådana kortvariga tjänst- och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställts i samkommunens förvaltningsstadga och
gällande vilka styrelsen beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling.
Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen
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Förslag: (ordförande)
Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen och konstaterar att en överföring av
beslut inte är påkallad.
Beslut:

Förslaget godkändes.

§ 35

Eventuella övriga ärenden och ärenden för beredning

Beslut:

Konstaterades av övriga ärenden eller ärenden för beredning inte förelåg.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar
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ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa en begäran om omprövning av beslutet.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
Omprövning får inte begäras i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Lagrum: 136 § i kommunallagen
Gäller §: 23, 26, 27, 29 - 32
Rätt att begära omprövning
Begäran om omprövning får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och kommunmedlemmar.
Gäller §: 24, 25, 28
Tidsfrist för begäran om omprövning
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning ska lämnas in till Kårkulla samkommuns registratur senast under
tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet sänts, 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 det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen
därefter.
Omprövningsmyndighet
Om omprövning begärs hos styrelsen i Kårkulla samkommun.
Registraturens kontaktinformation:
Post- och besöksadress:
E-postadress:
Telefonnummer:
Faxnummer:

Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi
*0247 431 222, 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)
0247431 343

Registraturen är öppen må-fre kl. 9.00 – 15.00.
Form och innehåll i omprövningsbegäran
Omprövning ska begäras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig
form.
I begäran ska uppges:
- det beslut i vilket omprövning begärs
Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen
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hurdan omprövning som begärs
på vilka grunder omprövning begärs

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

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns registratur.

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet .2019.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes ______/_____2019
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes _____/_____2019

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

