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Sammanträdestid:

Sammanträdesplats:

Närvarande/beslutande

Måndag 26. 8. 2019 kl.
Tröja, Trädgårdsgatan

15:00-16:20
19 B Åbo

Ordinarie medlemmar

x

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 Menon

Petri Abrahamsson

Anmärkning:

Övriga närvarande
x

Regionchef Hilve Sandblom, föredragande

x
Kanslist Solveig Wilén, sekreterare

Anmärkning:

Paragrafer
41 Mötet laglighet och beslutförhet
42-53 Behandlades

Rättelseyrkan

Underskrifter

Camilla Sandell, ordförande

c-
u.

Solveig Wilén, sekreterare

Protokollets justering

Anne-Marie Nygren

har 30. 8. 2019 justerat protokollet elektro-
niskt (bilaga)

Robert Stolpe

har 30. 8. 2019 justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr. o. m. 2. 9. 2019

Intygar:

Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare



https://outlook. office. com/mail/deeplink?version^2019081802.

Elektronisk justering

Robert Stolpe <Robert. Stolpe@axxell. fi>
Fre 30-08-2019 15:01

Till: Solveig Wilén <swilen@karkulla. fi>

Undertecknad har den 30. 8. 2019 tillställts nämndens protokoll av 26. 8. 2019 för justering i elektronisk
form och meddelar att jag godkänner och justerar protokollet.

Robert Stolpe

Head of Watchofficer, Deck

AXXELL Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku

+358447397262

l /1 30.8.2019 klo 15:02



https://outlook. office.com/mail/deep]ink?version^2019081802.

protokolljustering 26.8 2019 Åboland

Amie Nygren <amie. nygren@gmail. com>
Fre 30-08-2019 15:22

Till: Solveig Wllén <swilen@karkulla. fi>

Undertecknad har den 30. 8. 2019 tillställts nämndens protokoll av den 26. 8. 2019 för justering i
elektronisk form och meddelar att jag godkänner och justerar protokollet.

Anne-Marie Nygren

2. 9.2019 klo 8:23
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Måndag 26. 8. 2019 kl. 15:00-16:20

Tröja, Trädgårdsgatan 19 B Åbo

Sammanträdestid:

Sammanträdesplats;

Ärende

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Val av protokolljusterare

Godkännande av föredragningslistan

Ekonomisk uppföljning regionvis per den 30. 6. 2019

§42

§43

§44

§45

§46

§47

§48

§49

§50

§51

§52

§53

Avslutande av ungdomsverkstaden Tröjas verksamhet inom Kérkulla
samkommuns regi

Förnyandet av hyresavtalet för Mocca serviceenhet

Brukarrådet i västra Åboland

Brukarrådet i östra Aboland

Delgivning av tjästemannabeslut

Nämndens möteskalendarium för hösten 2019

Anmälningsärenden

Eventuella övriga ärenden
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Sammanträdesdatum Sid
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§ 42 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

§ 43 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes:
Anne-Marie Nygren och Robert Stolpe

§ 44 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från
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KARKULLA:3/2019

§ 45 Ekonomisk uppföljning regionvis per den 30. 6. 2019

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

Inom boendevérden har intäkterna uppnåtts till 47, 0 % medan kostnaderna upp
gick till 44, 8 %. Dagverksamhetens intäkter uppnåddes till 49, 1 % och kostna-
derna uppgick till 43, 7 %. Inom den rådgivande verksamheten hade 39, 8 % av
intäkterna uppnåtts medan kostnaderna uppgick till 39, 5 %.

Regionchef redogör närmare för resultatet på mötet.

Stödmaterial:Budgetuppföljning, boendevård Åboland
Budgetuppföljning, verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning
Budgetuppföljning, rådgivande verksamhet Aboland

Förslag: Nämnden tar del av det ekonomiska resultatet för region Aboland per 30.6. 2019.

Beslut: Beslut enligt förslag

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät frän
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KARKULLA:267/2019

§ 46 Avslutande av ungdomsverkstaden Tröjas verksamhet
inom Kärkulla samkommuns regi

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

Ungdomsverkstaden Tröjas nuläge har diskuterats på regionala nämnden i Abo-
landsnämndmöten 6. 5. 2019, § 32 och 3. 6. 2019, § 38,

Beredning: Kérkulla samkommun övertog ungdomsverkstaden Tröja i Åbo 1. 1.2010. Tidi-
gare hette ungdomsverkstaden Tröja Åbo Kringlan. Föreningen Åbo Kringlan r. f.
verkade i Åbo under åren 2002-2010 som ett resurscenter med syfte att skapa
bättre förutsättningar för svenskspråkiga personer i behov av socialt, fysiskt och
psykiskt stöd.

På Tröja arbetar 4 handledare och målgruppen är ungdomar/unga vuxna (15-29
år) som saknar studieplats eller arbete. En stor del av Tröjas klienter kommer
idag via studenthälsovården eller psykiatrin. Verksamheten finansieras delvis
med externa medel (statsunderstöd, fonder= totalt ca 100. 000  /år), dels med in-
terna medel (= Kårkulla samkommun). De faktiska kostnaderna för Tröja beräk-
nas 2019 vara 217. 900  d.v. s. dryga 100 % mera än intäkterna. Hyreskostnader
för Tröja är 59. 548  /år. Tröjas verksamhet fyller en viktig funktion men ekono-
miskt har Tröja gått på minus under alla år.

Kärkulla samkommun har till uppgift att bereda specialomsorger för den svensk-
spräkiga befolkningen enligt gällande lagstiftning. Enligt samkommunens grund-
avtal kan samkommunen utöver specialomsorgstjänster tillhandahålla annan
verksamhet för medlemskommunernas invånare om kommunen eller andra in-

tressenter beslutat köpa dessa tjänster. Tröjas klienter har inte haft betalnings-
förbindelse med hemkommunen.

Förslag: Eftersom varken kommunen eller andra intressenter har beslutat att köpa Tröjas
tjänster avslutas verksamheten inom kårkulla samkommuns regi 31. 12. 2019.
Kårkulla samkommun kan inte enligt sitt grundval bedriva verksamheten utan att
fä inkomster för sina tjänster.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Härtill beslöt nämnden, på förslag av nämndmedlem Anne-Marie Nygren, fram-
föra till styrelsen: Nämnden omber styrelsen att ännu utreda om det
finns ytterligare möjligheter för extern finansiering för att verksamheten skall
kunna fortsätta i Kårkullas regi.

Delges: Styrelsen

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar
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§ 47 Förnyandet av hyresavtalet för Mocca serviceenhet

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

Det tidsbundna hyresavtalet (10 års avtal) för Mocca serviceenhets lokaliteter på
Strandvägen 22 går ut den 30. 11. 2019. Lokaliteterna är ändamålsenliga och
samarbetet med hyresvärden har fungerat bra. Planen är att förlänga hyresavta-
let.

Mera information ges pé mötet.

Förslag: Hyresavtalet för Strandvägen 22 förlängs.

Beslut: Besluts enligt förslag

Delges: Fastighetschefen, enhetschefen för Mocca sen/iceenhet

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät frän
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§ 48 Brukarrådet i västra Åboland
KARKULLA: 172/2019

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

Brukarrådet i västra Aboland, protokoll från 13. 5. 2019 för kännedom.

Stödmateria]:Brukarrådet i västra Åboland, protokoll från 13. 5. 2019

Förslag: Nämnden antecknar protokollet för kännedom och ger brukarrådet feedback.

Beslut: Beslut enligt förslag. Nämnden anser att protokollets nya lättlästa format ar en fin
förbättring.

Delgivning: Sekreteraren för brukarrédet i västra Åboland

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från
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§ 49 Brukarrådet i östra Åboland
KARKULLA: 173/2019

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

Brukarrédet i östra Aboland, protokoll från 3. 6. 2019 för kännedom.

Stödmaterial:Brukarrådet i östra Aboland, protokoll från 3. 6. 2019

Förslag: Nämnden antecknar protokollet för kännedom och ger brukarrådet feedback.

Beslut: Beslut enligt förslag. Nämnden anser att protokollets nya lättlästa format är en fin
förbättring.

Delgivning: Sekreteraren för brukarrådet i östra Åboland

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från
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§50

Delgivning av tjästemannabeslut

Beredning: Kanslist Solveig Wilén
Föredragning: Nämndordförande Camilla Sandell
förnamn. efternamn(5)karkulla. fi

Följande tjänstemannabeslut har tillställts den regionala nämnden i Aboland.

Tjänsteman: Regionchef Hilve Sandblom

A-beslut
27. 5. 2019
27. 5. 2019
4. 6. 2019
25. 6. 2019

27. 6. 2019
27. 6. 2019

10/2019 Utse ställföreträdare, Backåkergérdens se
11/2019 Utse vikarierande enhetschef, Backåkergårdens se
12/2019 Anställning av chaufför, bef.nr 1068, Mocca se
13/2019 Val av pedagogisk handledare, bef. nr 976, omsorgs-

byrån i Färgas
14/2019 Lönejustering, Smålands se
15/2019 Vikariat som ambulerande sjukskötare, bef. nr. 43,

omsorgsbyrén i Åboland

B-beslut (extern utbildning)

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 frän

Utdragets riktighet intygar
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§51 Nämndens möteskalendarium för hösten 2019

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

Samkommunens förtroendeorgan skall besluta om tidpunkter och platser för sina
sammanträden.

Förslag: Regionala nämnden i Aboland föreslås sammanträda hösten 2019 enligt föl-
jande: 30. 9, 4. 11 och 10. 12.

Beslut: Regionala nämnden i Åboland sammanträder enligt följande:
30. 9. 2019 kl. 15. 00, Mocca serviceenhet, Strandvägen 22 Pargas
4. 11. 2019 kl. 15. 00 Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142 Kirjala
10. 12. 2019 kl. 14. 00 Smålands serviceenhet, Café Sågbacken Ségvägen Kimito

Delgivning: Verksamhetssekreteraren, informatören

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från
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§52 Anmälningsärenden

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

Aktuellt frän regionen:
Seniorhuset i Kirjala, Kérkullavägens se
Picnic-kryssning 7. 8.2019, Lyan Bäckåkergårdens se

För kännedom Styrelsens protokoll:

Styrelsen 23. 5. 2019 § 67: Ny seniorenhet i Aboland samt faststäl-
lande av enhetens namn

Styrelsen 13. 6. 2019 § 81: Ny boendeenhet i Pargas
Styrelsen 13. 6. 2019 § 82: Upphandling av Norrgårds boende
Styrelsen 22. 8. 2019 § 95: Seniorenheten på Kérkulla vårdhemsom-
rade; fastställande av hyror

Stödmaterial: Styrelsen 23. 5. 2019 §67
Styrelsen 13. 6. 2019 §81
Styrelsen 13. 6. 2019 §82
Styrelsen 22. 8. 2019 §95

Förslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Beslut enligt förslag

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät frän

Utdragets riktighet intygar
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§ 53 Eventuella övriga ärenden

Beslut: Inga övriga ärenden

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät frän
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§9998 ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa en begäran om omprövning av
beslutet. Ändring i beslutet far inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får inte begäras i beslut som endast galler beredning eller verkställighet,
Lagrum: 136 § i kommunallagen

Gäller §: 42-53

Rätt att begära omprövning

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

Gäller§:

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras Inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Kérkulla samkommuns registratur i Aboland
senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fatt 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 fatt 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 regionala nämnden i Aboland.

Registraturens kontaktinformation:

Post- och besöksadress: Kärkullavägen 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 innehåll 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 frän

Utdragets riktighet intygar
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Protokoll

hurdan omprövning som begärs
på vilka grunder omprövning begärs

l omprövningsbegaran ska dessutom uppges namnet pé 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.

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kérkulla samkom-
muns registratur i Aboland.

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 2. 9. 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 frän

Utdragets riktighet intygar


