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Sammanträdestid:
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Sammanträdesplats:
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Närvarande/beslutande
Ordinarie medlemmar
x

x
x
x
x
x

Personliga ersättare

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

Eva Menon

Robert Stolpe

Petri Abrahamsson

Anmärkning:

Övriganärvarande
x
x

Regionchef Hilve Sandblom, föredragande
Kanslist Solveig Wilén, sekreterare

Anmärkning:

Paragrafer
33
34-41

Mötet laglighet och beslutförhet
Behandlades
Rättelseyrkan

Underskrifter
c
Camilla Sandell, ordförande

'Ae^

Solveig Wilén, sekreterare

Protokollets justering
Egon Nordström

Esko Antikainen

härden 11. 6. 2019 justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

elektroniskt (bilaga)

har den 13. 6. 2019 justerat protokollet

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr. o. m. 13. 6. 2019
Intygar:
Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Protokoll - Solveig Wilén
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Protokoll

Egon Nordström <enordstr3@gmail.com>
ti 11-OS 2019 14:23

:Solveig Wilén <swilen@karkulla.fi>;

Undertecknad har den 11. 6. 2019 tillställts nämndens protokoll av 3. 6. 2019 förjustering i elektronisk form och meddelar att jag
godkänner och justerar protokollet.
Egon Nordström

https://outlook. office365. com/owa/?ItemID=AAMkADY5MGEOZWNhLWEzZmYt...

11-06-2019

Sv: Protokolljuserpg -,pplveig Wilén

Sv: Prötokölljuséring

https://outlook. office. com/owa/?ItemID^AAMkADY5MGEO.

esko antikainen <skytte_51@hotmail. com>
to 13-06-2019 13:14

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

Undertecknad har den 11. 6. 2019 tillställts nämndens protokoll av 3. 6. 2019 för justering i elektronisk form och
meddelar att jag godkänner och justerar protokollet.

l /2

13. 6.2019 klo 13:1

Ka r k u l la (o>B Regionala nämnden i Aboland
sa rnkom m u n

Sammantrådestid:

Måndag 3. 6. 2019 kl. 15:00-15:50

Sammanträdesplats:

Café Sågbacken, Kimito

Ärendesida

Ärende

§ 33

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 34

Val av protokolljusterare

§ 35

Godkännande av föredragningslistan

§ 36

Ekonomisk uppföljning regionvis per den 31. 3. 2019

§ 37

Resursering utgående från Omsorgsbyrån i Åboland

§ 38

Lägesrapport angående ungdomsverkstaden Tröja vid Mocca serviceenhet

§ 39

Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut

§ 40

Anmälningsärenden

§ 41

Eventuella övriga ärenden

Ka r k u 11a ( o1
somknrninun

Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Äbotand

§ 33

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammakallat och beslutfört.

§ 34

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes:
Egon Nordström och Esko Antikainen

§ 35

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i förliggande form.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13.6. 2019

Sid

03. 06. 2019 1

Utdragets riktighet intygar

Kärku Ila (öl
s d rn kom m u n

Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Aboland

Sid

03. 06. 2019 2

KARKULLA:3/2019

§ 36

Ekonomisk uppföljning regionvis per den 31. 3. 2019

Beredning och föredragning: regionchef Hilve Sandblom

fornamn. efternamn@karkulla. fi
Inom boendevården har intäkterna uppnåtts till 24, 0% medan kostnaderna
uppgick till 20, 0%. Dagverksamhetens intäkter uppnåddes till 21, 5% och
kostnaderna uppgick till 20, 0%. Inom den rådgivande verksamheten hade

19, 6% av intäkterna uppnåtts medan kostnaderna uppgick till 19, 6%.
Regionchefen redogör närmare för resultatet på mötet.

Stödmaterial:

Budgetuppföljning, boendevårdAboland
Budgetuppföljning, verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning
Aboland

Budgetuppföljning, rådgivande verksamhet Aboland
Förslag:

Nämndentar del av det ekonomiska resultatet för region Åbolandper
31. 3. 2019

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13.6. 2019

Utdragets riktighet intygar
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§ 37

Regionala nämnden i Aboland

Sammanträdesdatum

Sid

03. 06. 2019

3

Resursering utgående från Omsorgsbyrån i Åboland

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

Lägesrapportangåenderesurserna utgåendefrån Omsorgsbyrån i Aboland.
Presentation pä mötet.

Förslag:

Nämnden antecknar ärendet för kännedom

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13. 6. 2019

Utdragets riktighet intygar
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Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Åboland

Lägesrapport angående ungdomsverkstaden Tröja vid
Mocca serviceenhet

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

Lägesrapport angående ungdomsverkstaden Tröjas ekonomiska läge. Presentation pä mötet.

Förslag:

Nämnden antecknar ärendet för kännedom

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13. 6. 2019

Sid

03. 062019 4

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla (öl
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§ 39

Sammantrådesdatum

Regionala nämnden i Åboland

Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut

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

Följandetjänstemannabeslut hartillställts den regionala nämnden i Aboland.
Tjänsteman: regionchef Hilve Sandblom

A-beslut

2. 52019

8/2019

Val av vårdare bef. nr 587, Bläsnäs se

2. 52019

9/2019

Avslutande av arbetsavtalsförhållande,
Bäckäkergärdens se

B-beslut

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 13. 6. 2019

Sid

03. 06. 2019 5

Utdragets riktighet intygar
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§ 40

Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Aboland

Anmälningsärenden

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

Aktuellt från regionen
- Omsorgsbyrån i Färgas har delvis bemanning under sommaren

- Öppnandeav ny seniorenhet i Aboland, Kérkullavägens serviceenhet Styrelsen § 67 23. 5. 2019

Förslag:

Antecknas för kännedom

Beslut:

Protokollet har hällits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13. 6. 2019

Sid

03. 06. 2019 6

Utdragets riktighet intygar
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Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Äboland

§ 41

Eventuella övriga ärenden

Beslut:

Inga övriga ärenden.

Protokollet har hällits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13.6. 2019

Sid

03. 06. 2019 7

Utdragets riktighet intygar
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Regionala nämnden i Aboland

Sammanträdesdatum
03. 06. 2019

Sid
8

ANVISNINGOM BEGÄRANOM 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 §: 33-41
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 §:
Tidsfrist för begäran om omprövning
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendetav 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 fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet sänts, om inte något
annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fatt del av beslutet den

tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas,
En kommunmedlem anses ha fett del av beslutet sju dagar efter det att protokollet
fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfäendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den
sista dagen för omprövningsbegäran infaller på 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:

Kärkullavagen 142, 21610 KIRJALA
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 från 13. 6. 2019

Utdragets riktighet intygar
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Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Äboland

hurdan omprövning som begärs
pä 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.
Protokoll

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

muns registratur i Aboland.
Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 13. 62019.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät frän 13. 6. 2019

Sid

03. 06. 2019 9

Utdragets riktighet intygar

