
KårkullaCol
samkommun

Regionala nämnden i Åboland

Protokoll

21. 1.2019



Kärkulla föl
sa mk o m rn u n Regionala nämnden i Aboland

Sammanträdestid:

Sammanträdesplats:

Närvarande/beslutande

Måndag 21. 01.2019 kl. 15:00-15:50
Omsorgsbyrån, Färgas

Ordinarie medlemmar

x

x

x

x

x

x

Camilla Sandell, ordförande

Anne-Marie Nygren, viceordförande

Esko Antikainen

Monica Eriksson

Ann-Marie Kulla

Egon Nordström

Robert Stolpe

Personliga ersättare

Conny Granqvist

Jukka Surakka

Nina-Maria Nyman

Janina Kaita

Eskil Engström

Eva Menen

Petri Abrahamsson

Anmärkning:

Övriga närvarande
x

Regionchef Hilve Sandblom, föredragande

x
Kanslist Solveig Wilén, sekreterare

Anmärkning:

Paragrafer
1 Mötet laglighet och beslutförhet
2-9 Behandlades

Rättelseyrkan

Underskrifter

''/. (- /;/

Camilla Sandell, ordförande Solveig Wilén, sekreterare

Protokollets justering

Monica Eriksson

har ä5/ 'I 2019 justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

Robert Stolpe

har 22. 1 2019 justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr. o. m. 24. 1 2019

Intygar:
.^'5. }. ^ Sl ̂  Ca^u^ 'cka£^\^e^J
Datum/Carola Isaksson, förvaltningssekreterare



Protokqllju^terh^. - Solveig Wilén
Protokoll! i

https;//outlook. office. com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&.

ti 22-01-2019 12:31

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

Kopia:erimonica@gmail. com <erimonica@gmail. com >;

Hej

Undertecknad härden 22. l. 2019 tillställts nämndens protokoll av 21. l. 2019 för justering i elektronisk form och meddelar att jag godkänner

och justerar protokollet.

Mvh

Robert Stolpe

Head of Watchofficer, Deck

AXXELL Aboa Mare
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku

+358447397262

,1 22. l. 2019 klo 12:49



Protokollsj^steriijg . : Solveig Wilén https://outlook. office.com/owa/?viewniodel-ReadMessageItem&.

Monica Eriksson <erimonica@gmail.com>

on 23-01-2019 13:04

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

Undertecknad härden 23. l. 2019 tillställts nämndens protokoll av 21. l. 2019 för justering i elektronisk form och
meddelar att jag godkänner och justerar protokollet.

Mvh. Monica Eriksson

Lähetetty Windows 10:n Sähköpostista

] /1 23, I.2019klo 13:52



Ka r k u l la ̂ of Regionala nämnden i Äboland Ärendesida
sy m ko mm u n

Måndag 21. 01.2019kl. 15:00-15:50

Omsorgsbyrån, Färgas

Sammanträdestid:

Sammanträdesplats:

Ärende

§ 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 2 Val av protokolljusterare

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

§ 4 Budgetuppföljning för region Aboland per 30. 11.2018

§ 5 Nybyggen i Aboland

§ 6 Sekreterare för brukarrådet i västra Aboland

§ 7 Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut

§ 8 Anmälningsärenden

§ 9 Eventuella övriga ärenden
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Sammanträdesdatum Sid
Regionala nämnden i Aboland 21. 01.2019 1

§ 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes:
Monica Eriksson och Robert Stolpe

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Kassagranskning tas upp under § 8 Anmälningsärenden. Till övriga delar god-
kändes föredragningslistan i föreliggande form.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från 24. 1. 2019
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§ 4 Budgetuppföljning för region Åboland per 30. 11. 2018

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

Bokföringen av det ekonomiska resultatet för region Aboland per den
30. 11.2018 är stängd.

Regionchefen redogör för resultatet på mötet.

Stödmaterial: Budgetuppföljning för region Aboland per den 30. 11.2018.

Förslag: Nämnden tar del av det ekonomiska resultatet för Aboland per30. 11. 2018 samt
diskuterar eventuella sparåtgärder

Beslut: Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från 24. 1, 2019
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Sammanträdesdatum Sid
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§5 Nybyggen i Åboland

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

Behov av boendeplatser är stort inom öppna vården i Åboland p. g. a avveckling
av institution och det faktum att Skansvägens utrymmen är i mycket dåligt skick.

Regionchefen redogör på mötet om nuläget med byggprojekten (Norrgårds bo-
ende, Övervägens boende i Kirjala) samt behovet av nya boendeplatser i Abo-
land.

Stödmaterial:§ 159 Norrgårds boende (Styrelsen 22. 11, 2018)

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät frän 24. 1. 2019
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§6 Sekreterare för brukarrådet i västra Åboland

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

Hilve Sandblom har fungerat som sekreterare för brukarrådet i västra Aboland
men i. o. m att hon nu arbetar som regionchef behövs en ersättare.

Förslag: Föreslås att Hedda Granit väljs som ersättare för Hilve Sandblom. Hedda Granit
har tidigare fungerat som brukarrådets sekreterare och uppgiften är därmed be-
kant för henne.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Delgivning: Sekreteraren för brukarrådet i västra Aboland, informatören

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät frän 24. 1. 2019
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§7 Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut

Beredning: Kanslist Solveig Wilén
Föredragning: Nämndordförande Camilla Sandell

Följande tjänstemannabeslut har tillställts nämnden i Aboland.

Regionchef Hilve Sandblom

A-beslut
11. 12. 2018
12. 12. 2018
12. 12. 2018
14. 12. 2018
19. 12. 2018
19. 12. 2018

61/2018 Ställföreträdare 2019-20, Mocca se
62/2018 Val av handledare, Mocca se (617)
63/2018 Nedgång i arbetstid
64/2018 Utökad arbetstid, Mocca se
65/2018 Ställföreträdare 2019-20, Smålands se
66/2018 Ställföreträdare 2019-20, Bläsnäs se

B-beslut, extern utbildning
18. 12. 2018 142-143/2018 Extern utbildning, Grundkurs för läsombud
19. 12. 2018 144/2018 Extern utbildning, Sosiaalialan asiantuntijapäivät

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

Beslut: Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 24. 1. 2019

Utdragets riktighet intygar
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§8 Anmälningsärenden

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

Aktuellt från region Åboland

För kännedom:

Styrelsens protokoll § 171 och § 173 13. 12.2018

Kassagranskning gällande verksamhetsåret 2018 är aktuell. Kassagranskning
utförs i östra Aboland av Ann-Mari Kulla och i västra Aboland av Egon Nord-
ström.

Stödmaterial: Styrelsens protokoll § 171 och § 173 13. 12. 2018

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Beslut enligt förslag,

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från 24. 1. 2019
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§ 9 Eventuella övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från 24. 1. 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

Gallers: 1-3

Rätt att begära omprövning

Begäran om omprövning får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyl-
dighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och kommunmedlemmar.

Gallers:

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 i Aboland
senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fett 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 nägot annat visas.

En kommunmedlem anses ha fatt del av beslutet sju dagar efter det att protokollet
fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delféendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den
sista dagen för omprövningsbegaran infaller pé en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, far omprövning begäras
den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Om omprövning begärs hos regionala nämnden i Aboland.

Registraturens kontaktinformation:

Post- och besöksadress: Kérkullavagen 142, 21610 KIRJALA
E-postadress: info@karkulla. fi
Faxnummer: 0247431 343
Telefonnummer: *0247 431 222 eller 0247 431 205 (kanslisten i region
Aboland)

Registraturen är öppen må-fre kl. 9. 00 - 15. 00.

Form och innehall i omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.

l begäran ska uppges:
det beslut i vilket omprövning begärs

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät frén24. 1. 2019

Utdragets riktighet intygar
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hurdan omprövning som begärs
på vilka grunder omprövning begärs

l omprövningsbegaran ska dessutom uppges namnet pä 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 galler beslutet kan begäras hos Kérkulla samkom-
muns registratur i Aboland.

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 24. 1. 2019.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes 2019

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 24. 1 2019

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 24. 1. 2019

Utdragets riktighet intygar


