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samkommun

Regionala nämnden i Åboland

Protokoll

13. 3. 2019

Kärku Ila (öl
s n m k o m m L) n

Regionala nämnden i Åboland

Sammanträdestid:

Sammanträdesplats:

Onsdag 13. 3. 2019 kl. 15:05-16:00
Flätan, Trädgårdsgatan19 A Åbo

Närvarande/beslutande
Ordinarie medlemmar
x
x
x

x

Camilla Sandell, ordförande

Conny Granqvist

Anne-Marie Nygren, viceordförande

Jukka Surakka

Esko Antikainen

Nina-Maria Nyman

Monica Eriksson

Janina Kaita

Ann-Marie Kulla

Eskil Engström

Egon Nordström
x

Personliga ersättare

x

Robert Stolpe

Eva Menon
Petri Abrahamsson

Anmärkning:

Övriganärvarande
x
x

Regionchef Hilve Sandblom, föredragande
Kanslist Solveig Wilén, sekreterare

Anmärkning:

Paragrafer
10

Mötet laglighet och beslutförhet

11-19

Behandlades

Rättelseyrkan
Underskrifter

Camilla Sandell, ordförande

Solveig Wilén, sekreterare

Protokollets justering
Ann-Mah Kulla

Esko Antikainen

har 16. 3. 2019justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

har 15. 3. 2019 justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr. o. m. 1 8. 3. 2019
Intygar:
Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

ftptokoll - golvpjg Wilén

Protokol

https://outIook. office. com/owa/?ItemrD=AAMkADY5MGEO.

Ann-Marie Kulla <annmariekulla@gmail. com>
lo 16-03-2019 14:39

Till:Solveig Wilén <swilen@karkulla. fi>;

Undertecknad har den 14. 3.2019 tillställts nämndens protokoll av 13. 3.2019 förjustering i elektronisk form och meddelar attjag godkänner och
justerar protokollet.
Ann-Marie Kulla

1/2

18. 3. 2019 klo 8:48

Protokollet. 13. 3,2019. -. Solveig_Wilén_

T3:3'2ÖT9.

https://outlook. office. com/owa/?ItemrD=AAMkADY5MGEO.

esko antikainen <skytte_51@hotmail. com>
fr 15-03-2019 20:44

Till:Solveig Wilén <swilen@karkulla. fi>;

Undertecknad har den 14. 3. 2019 tillställts nämndensprotokoll av 13. 3. 2019 förjustering i elektronisk form
och meddelar att jag godkänner och justerar protokollet.
Mvh. EskoAntikainen.
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18. 3. 2019 klo 8:45

Ka r k u l la ^of Regionala nämnden i Aboland
sa m k ti mm u n

Ärendesida

Sammanträdestid:

Onsdag 13. 3. 2019 kl. 15:05-16:00

Sammanträdesplats:

Flätan, Trädgårdsgatan 19 A Åbo

Ärende

§ 10

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 11

Val av protokolljusterare

§ 12

Godkännande av föredragningslistan

§ 13

Verksamhetsberättelse för den regionala nämnden förAboland 2018

§ 14

Bokslut och utvärderingför region Aboland 2018

§ 15

Verksamhetsberättelse för region Aboland 2018

§ 16

Kassagranskning i östra Aboland

§ 17

Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut

§ 18

Anmälningsärenden

§ 19

Eventuella övriga ärenden

Ka rku l la (öl
samkummun

Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Aboland

§10

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

§11

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes:
Ann-Mari Kulla och Esko Antikainen

§12

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 18. 3. 2019

Sid
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Utdragets riktighet intygar
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§13

Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Äboland

Verksamhetsberättelse för den regionala nämnden för
Åboland 2018

Beredning och föredragning: Regionchef Hilve Sandblom
fornamn. efternamn@karkulla. fi

Regionala nämndenförAboland har under2018sammanträtt 7 gånger(7. 2, 7. 3,
25. 4, 4. 6, 13. 9, 22. 10 och 4, 12. 2018).

Nämnden har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie medlem

Personlig ersättare

Sandell, Camilla (ordförande)
Nygren, Anne-Marie (viceordförande)
Stolpe, Robert
Eriksson, Monica
Nordström, Egon
Kulla, Ann-Marie

Granqvist, Conny

Antikainen, Esko

Surakka, Jukka
Abrahamsson, Petri

Kaita, Janina
Menon, Eva
Engström, Eskil
Nyman, Nina-Maria

Som föredragandeför nämnden har fungerat regionchefMiia Lindström(1. 112. 8. 2018) och vikarierande regionchefHilveSandblom (13. 8-31. 12. 2018).
Kanslist Solveig Wilén har fungerat som nämndens sekreterare.

Nämnden har sammanträtt i Färgas(Omsorgsbyrån och centralförvaltningen), i

Åbo(Flätan/Moccase) samt på Kimitoön (CaféSågbacken/Smålandsse).
Ärenden som nämnden har behandlat är bl. a. verksamhetsberättelse

och bok-

slut, ekonomiplanering samt budgetuppföljning. Därtill har personalärenden (val
av psykolog och socialkurator) och utrymmesfrågor funnits pé agendan. Nämn-

den har träffat brukarråden för västra och östra Aboland och tagit del av deras
protokoll.

Förslag:

Nämnden antecknar för kännedom ovanstående sammandrag av nämndens
verksamhet.

Beslut:

Delges:

Beslut enligt förslag.

Samkommunsdirektören och förvaltningssekreteraren

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 18. 3. 2019

Sid
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Utdragets riktighet intygar

KärkullaCol
samknrnmun

§ 14

Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Åboland

Bokslut och utvärdering för region Åboland 2018

Beredning och föredragning: regionchef Hilve Sandblom
fornamn. efternamn@karkulla. fi

Kårkulla samkommuns bokslut visar för redovisningsperioden 1. 1-31. 12. 2018 ett

underskott i resultatet -372.433, 53 , vilket är dock 351. 000 bättre än budget.
Utvärdering och redogörelse för hur de verksamhetsmässiga målsättningarna för

region Aboland för år 2018 framgår ur § 15 "Verksamhetsberättelse för region
Aboland 2018". Nedan presenteras resultatet förde siffermässiga målen för regionAboland 2018:

Verksamhet
Boendeservice

Verksamhetsbidrag

Intäkter

Kostnader

+563134, 67

97, 5 %

104, 7%

ALO/LO-service

+110727, 72

95, 6 %

94, 1 %

Bindningsnivé resultat

+673 862, 39

Rådgivande verksamhet

-111 271, 46

63, 5 %

97, 6 %

Inom arbetslivs- och livsorienterad service (ALG och LO) uppnåddes verksam-

hetsbidrag enligt uppgjord budget. Däremot är verksamhetsbidrag både för bo-

endeservicen och den rådgivande verksamheten under budget. Det uppsatta
målet för boendeservicen var för optimistiskt och omsorgsbyréns dåliga resultat
beror pä knappa personalresurser och många personalbyten under året.
Bilaga:

Förslag:

Bokslut per verksamhetsform, region Åboland2018
Nämnden antecknar uppgifterna om bokslut och utvärdering för år 2018 i region
Aboland till kännedom.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 18. 3. 2019

Sid
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Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Åboland

13. 03. 2019

Sid
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Verksamhetsberättelse för region Åboland 2018

Beredning och föredragning: regionchef Hilve Sandblom
fornamn. efternamn@karkulla. fi

Verksamheten i region Aboland (öppen vård) har år 2018 letts av regionchef Miia
Lindström (1. 1-12. 8. 2018), vikarierande regionchef Hilve Sandblom (13. 831. 12. 2018), enhetscheferna för serviceenheterna samt personalen på omsorgsbyrån.
Boendeservice

Region Aboland har år 2018 erbjudit bådetemporär- och fortgående boendeservice. Temporär boendeservice har bestått av internatboende samt korttidsvård

för barn och vuxna. Till fortgående boendeservice har hört boende i grupp, egen
lägenheteller familjevård. Målet har varit att erbjuda lämpliga boendelösningar
för olika målgrupper samt att tydliggöra innehållet i verksamheterna. Antalet se-

niorer växer i regionen och ledd gruppverksamhet för seniorer har ordnats på
flera verksamhetspunkter. Kompetent personal är en av målsättningarna och för
att personalen kan svara på behov som verksamheten kräver har erbjudits utbildning bl. a. inom PCP (personcentrerad planering), Mapa (Management of
Actual or Potential Aggression), första hjälpen, HCI och läkemedel.
Arbetslivs- och livsorienterad (ALO/LO) service
Arbetslivs- och livsorienterad service har år 2018 utgått från personcentrerad

planering. Individuella veckoscheman för brukarna och användning av pedagogiska hjälpmedel är en del av vardagen. Brukarnas delaktighet, självbestämmande och valfrihet är nyckelorden i ALO/LO verksamheten. Brukarna har del-

tagit i brukarforum samt rekryteringsprocessen på enheterna. Nya samarbetsformer och verksamheter har varit aktuella, l Pargas har en mediautbildningen
Open Minds inletts hösten 2018 i samarbete med västra Nylands folkhögskola.
Pé Kimitoön har matservice frän dagverksamheten (Café Sågbacken) till seniorboendet inletts. Widgit online (IT-hjälpmedel för brukare) har tagits i bruk i reg-

ionen. Ungdomsverkstaden Tröja i Åbohar gett service till 82 personer. Samarbetet med utbildningsinstitutioner och intresseorganisationer har varit aktivt under året.

Rådgivande verksamhet
Rådgivande verksamhet har som målsättning att ge mångprofessionell service

för brukare, anhörigaoch kommuner. Omsorgsbyråni Aboland har kunnat nå
denna målsättning endast delvis p. g. a. bristande personalresurser och många
personalbyten under året. Omsorgsbyråns tjänster är dock alla besatta med formellt behörig personal per 31. 12. 2018. Tillgång till sjukskötartjänster har kunnat

förverkligas i. o. m. att en ambulerande sjukskötare har anställts i början av året.
Sjukskötaren har bl. a. haft kontakt med HVC och sjukhus, gjort arbetsplats- och
hembesök, ansvarat för vaccinering och lett gruppverksamhet för brukare. Den
pedagogiska handledaren har gjort en kartläggning av hurdant hem åboländska
ungdomar födda 1990-2005 önskar ha då de flyttar hemifrån. Fortsatt samarbete
med FDUV, Folkhälsan och andra serviceproducenter.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 18. 3. 2019

Utdragets riktighet intygar

Ka rku l la (öl
sarn kommun

Bilaga:

Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Äboland

Verksamhetsberättelse boendeservice
Verksamhetsberättelse

arbetslivs- och livsorienteracf service

Verksamhetsberättelse

rådgivande verksamhet

Förslag:

Nämndengodkännerverksamhetberättelseför region Åboland2018

Beslut:

Beslut enligt förslag

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 18. 3. 2019

Sid
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Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Aboland

Kassagranskning i östra Åboland

Beredning och föredragning: regionchef Hilve Sandblom

fornamn. efternamn@karkulla. fi
Nämndmedlem Ann-Mari Kulla, av nämnden utsedd kassagranskare för Kårkulla

samkommuns enheter i östra Aboland, har kommit med en rapport över utförda
granskningar.
Granskningarna är gjorda 4. 3. 2019 inom Smålands serviceenhet: Smålands

boende, Kimito arbetscentral (inklusive Café Sågbacken) och Mästargränds boende.

Granskningarna föranledde inga anmärkningar.

Bilaga:

Kassagranskning Kimitoön

Förslag:

Antecknas att kassagranskning har förverkligats i Kérkulla samkommuns
enheter i östra Aboland.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Delgivning:

Ekonomiförvaltningen

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 18. 3, 2019

Sid
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Regionala nämnden i Äboland

Sammanträdesdatum

Sid

13. 03. 2019
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Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut

Beredning: kanslist Solveig Wilén
Föredragning: nämndordförande Camilla Sandell
fornamn. efternamn@karkulla. fi

Följandetjänstemannabeslut har tillställts nämnden i Aboland
Tjänsteman: regionchef Hilve Sandblom

A-beslut

B-beslut, extern utbildning

24. 1. 2019
1. 3. 2019

Förslag:

Beslut:

5/2019
12/2019

Extern utbildning, Grundkurs för läsombud, LL-center
Extern utbildning, Hygienpass

Nämnden antecknar att den tagit del av följande beslutsprotokoll samt besluter tt
en överföring av beslut inte är påkallat.

Nämnden antecknar att den tagit del av följande beslutsprotokoll samt besluter
att en överföring av beslut inte är påkallat.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 18. 3. 2019

Utdragets riktighet intygar
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§ 18

Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Aboland

Anmälningsärenden

Beredning och föredragning: regionchef Hilve Sandblom
fornamn. efternamn@karkulla. fi

Aktuellt från region Aboland
- Nuläge gällande nybyggen i regionen
- Information angående hyror

För kännedom:

Styrelsens protokoll § 29, 28. 2. 2019

Bilaga:

Styrelsens protokoll § 29, 28. 2. 2019

Förslag:

Antecknas för kännedom

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 18. 3. 2019

Sid
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Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Aboland

Eventuella övriga ärenden
Nästa nämndmöte måndagen den 15. 4. 2019 kl. 15. 00 Stacken, Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, Kirjala,
Inga övriga ärenden.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät frän 18. 3. 2019

Sid
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Sammanträdesdatum

Sid

13. 03. 2019
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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

Galler §: 10-19
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.

Gallerg:
Tidsfrist för begäran om omprövning
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delféendet av beslutet.
Begäran om omprövning ska lämnas in till Kårkulla samkommuns registratur i Åboland
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 pé en helgdag, sjalvständighetsdagen,
första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras
den första vardagen därefter.
Omprövningsmyndighet

Om omprövning begärs hos regionala nämnden i Aboland.
Registraturens kontaktinformation:
Post- och besöksadress:
E-postadress:
Faxnummer:

Kérkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla. fi
0247431 343

Telefonnummer:

*0247 431 222 eller 0247 431 205 (kanslisten i region

Åboland)
Registraturen ar öppen mä-fre kl. 9. 00 - 15. 00.
Form och innehall i omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet pé
skriftlig form.
l begäran ska uppges:
det beslut i vilket omprövning begärs
Protokollet har hällits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 18. 3. 2019

Utdragets riktighet intygar

Kårkullalöl
samkummun

Regionala nämnden i Åboland

Sammanträdesdatum
13. 03. 2019

hurdan omprövning som begärs

pä vilka grunder omprövning begärs
l omprövningsbegaran 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 ocksä e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kérkulla samkom-

muns registratur i Aboland.
Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 18. 3. 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 18. 3. 2019

Utdragets riktighet intygar

Sid
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