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Sammanträdestid:
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Närvarande/beslutande
Ordinarie medlemmar
x
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Personliga ersättare

Camilla Sandell, ordförande

Conny Granqvist

Anne-Marie Nygren, viceordförande

Jukka Surakka

EskoAntikainen

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
54

Mötet laglighet och beslutförhet

55-61

Behandlades

Rättelseyrkan
Underskrifter

Camilla Sandell, ordförande

Solveig Wilén, sekreterare

Protokollets justering
Monica Eriksson

Ann-Mari Kulla

har 1. 10. 2019 justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

elektroniskt (bilaga)

har 1. 10. 2019 justerat protokollet

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr. o. m. 2. 10. 2019
Intygar:
Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

https://outlook. ofRce. com/mail/deeplink?version^2019092206.

Protokollsjustering
Monica Eriksson <erimonica@gmail. com>
Tis 01-10-2019 18:34
Till: Solveig Wifén <swilen@karkufla. fi>

Undertecknad härden 1. 10. 2019 tillställts nämndens protokoll av 30. 9. 2019 förjustering i elektronisk form och
meddelar att jag godkänner och justerar protokollet.
Monica Eriksson

Finnuddsvägen 5 A l
25700 Kimito

/1

2. 10. 2019 klo 9:02

https://outlook.

ofri ce. com/mail/deeplink?version=2019092206.

Protokoll

Ann-Marie Kulla <annmariekulla@gmail. com>
Tis 01-10-2019 12:30
Till: Solveig Wilén <swiien@karkulla. fi>

Undertecknad har den 1. 10. 2019 tillställts nämndens protokoll av 30. 9. 2019 förjustering i elektronisk form och
meddelar att jag godkänner och justerar protokollet.
Ann-Marie Kulla

.

10.2019klo 12:39
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Sammanträdestid:
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Mocca se, Strandvägen 22 Färgas
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serviceenhet, befattning nr 603
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§61
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§ 54

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

§ 55

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes:
Monica Eriksson och Ann-Marie Kulla

§ 56

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna

datanatfran2. 10. 2019
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KARKULLA:313/2019

§ 57

Ombildning av handledarbefattning till sjukskötarbefattning
vid Smalands serviceenhet, befattning nr 621

Beredning: Enhetschefför Smålandsserviceenhet Cindy Åkerlund
Föredragning: Regionchef Hilve Sandblom
fornamn. eftemamn@karkulla. fi

Beredning: Smålands serviceenhet på Kimitoön består av tre boenden samt dagverksamhet. På
Smålandsboendet där 11 seniorer bor, i två separata hus, är medelåldern över 69 år.

På Mästargränd med för närvarande 9 brukare, i grupp- och lägenhetsboende, är
medelåldern 48 år. Totalt betjänar Smålands serviceenhet 32 brukare.

Eftersom antalet seniorer med försämrad hälsa ökar behövs en egen sjukskötare.
Sjukskötaren stöder vårdarna på enheterna samt sköter kontakter med hälsovårds-

centraler och sjukhus. Därmed ansvarar sjukskötaren för läkemedelshantering och
läkemedelsutbildningar.

Smålands serviceenhet har sedan 26, 8. 2019 en vakant handledarbefattning (befattning nr 621), med en uppgiftsrelaterad grundlön på 2271 euro/månad. Uppgiftsrelaterad grundlön för en sjukskötare är 2509 euro/månad.

Förslag:

Handledarbefattning nr 621 vid Smålands serviceenhet ombildas till en sjukskötarbefattning.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Delgivning:

Enhetschef, personalsekreterare

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanatfran2. 10.2019
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KARKULLA-314/2019

§ 58

Ombildning av vårdarbefattning till handledarbefattning vid
Bäckåkergårdens serviceenhet, befattning nr 603

Beredning: Enhetschef för Bäckåkergårdens serviceenhet Disa Malmberg
Föredragning:Regionchefi Aboland Hilve Sandblom
fornamn. efternamn@karkulla. fi

Bäckåkergårdens serviceenhet består av två verksamhetspunkter, lägenhetsboende i

Åbooch lägenhetsboende i Kirjala, Lyan. Lyanärett psykosocialt lägenhetsboende
beläget på Kirjalaöns bostadsområde, l november flyttar Lyans boende in i nya ut-

rymmen. Nya boendet har 19 platser indelat i två olika verksamhetsformer. Gruppboende för8 personer och lägenhetsboendeför 11 personer. Lyan profilerar sig inom
psykosocial handledning och erbjuder stöd och service utgåendefrån individuella
behov med personcentrerad planering och verksamhetsterapeutiska metoder som
fokus. Lägenhetsboendet erbjuder möjligheter till träning av självständigt boende.
Boendet stöder personer med psykisk ohälsa till meningsfull sysselsättning under sin
vardag. Koordinering och planering av individuella verksamhetsterapeutiska metoder
samt uppföljning av brukarnas välbefinnande står i fokus för verksamheten. En hand-

ledarbefattning, vars uppgift är att ansvara föratt brukarens sysselsättnings- och arbetsverksamhet utformas och anpassas enligt brukarens service- och vårdplaner är
nödvändig.

Den uppgiftsrelaterade grundlönen för en vårdarbefattning är på årsbasis 28 833, 87
euro. Den uppgiftsrelaterade grundlönen för en handledarbefattning är på årsbasis
30 658, 77. Differensen utgående från en grundlön är på årsbasis 1824, 90 euro.

Handledaren arbetar främst dagtid, därmed uteblir ersättning för obekväm arbetstid
vilket en vårdare i periodarbetefår. Vårdarbefattningnr 603 är vakant från och med

23. 9. 2019. Föreslås att vårdarbefattningen nr 603 ombildas till handledarbefattning
fran1. 10. 2019.

Beredarens förslag: Nämnden besluter att omvandla vårdarbefattning 603 vid Bäckåkergårdens serviceenhet till handledarbefattning från och med den 1. 10. 2019.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Delgivning: Enhetschef, personalsekreterare

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanatfren2. 10. 2019
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Kanslist Solveig Wilén
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Föredragning: Nämndordförande Camilla Sandell
fornamn. efternamn@karkulla. fi

Följande tjänstemannabeslut har tillställts den regionala nämnden i Åboland.
Tjänsteman: Regionchef Hilve Sandblom
A beslut

16. 8. 2019
16. 8. 2019
16. 8. 2019
16. 8. 2019

16/2019
17/2019
18/2019
19/2019

Justering av arbetstid, Mocca se
Nedgång i arbetstid, Mocca se
Lönejustering, Bläsnäs se
Lönejustering, Båckåkergårdens se

19. 8. 2019
19. 8. 2019
19. 8. 2019
19. 8. 2019
10. 9. 2019

20/2019
21/2019
22/2019
23/2019
24/2019

Val av sjukskötare, Bäckåkergårdens se (bef.nr 40)
Val av vårdare, Bläsnässe (bef. nr 969)
Val av vårdare, Blåsnässe (bef. nr 606)
Val av vårdare, Bäckåkergårdens se (bef. nr 602)
Val av vårdare, Morrestorns se (bef. nr 1377)

10. 9. 2019

25/2019

Ställföreträdare, Bäckåkergårdens se

28. 8. 2019

62/2019

Extern fortbildning, Esimiehen rooli psykososiaalisen

28. 8. 2019

64/2019

28. 8. 2019

66/2019

B beslut
kuormituksen hallinnassa

Extern fortbildning, Aktuella framsteg och frågeställningar
i psykologens arbete

Extern fortbildning, Esimiehen rooli psykososiaalisen
kuormituksen hallinnassa

28. 8. 2019

62/2019

Extern fortbildning, Första hjälpen 1 och 2

Förslag:

Nämnden antecknar att den tagit del av följande beslutsprotokoll.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokollet har hällte tillgängligt i samkommunens allmänna
datanatfran2. 10. 2019

Utdragets riktighet intygar
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Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Aboland

Anmälningsärenden

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

Aktuellt från regionen:
Anhörigrédets möte 9. 9. 2019

Ungdomsverkstaden Tröjas nuläge
Fastighetscfisponent i Aboland

Övrigtaktuellt i regionen
Stödmaterial: Anhörigrådets möte 9. 9. 2019, PM

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanatfran2. 10. 2019

Sid

30. 9. 2019 5
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ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

Den som ar 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 galler beredning eller verkställighet.
Lagrum: 136 § i kommunallagen
Galler §: 54-61
Rätt att begära omprövning

Begäran om omprövning får framställas av den som beslutet avser eller vars ratt, skyldighet
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och kommunmedlemmar.
Galler §:
Tidsfrist för begäran om omprövning
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delféendet 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 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 något annat visas.
En kommunmedlem anses ha fett del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns
tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen fördelfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegaran infaller på en helgdag, sjalvstandighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Om omprövning begärs hos regionala nämnden i Åboland.
Registraturens kontaktinformation:

Post- och besöksadress:
E-postadress:

Kårkullavagen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla. fi

Faxnummer:

0247431 343

Telefonnummer:

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

Registraturen ar öppen mé-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
hurdan omprövning som begärs
Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanatfren2. 10. 2019

Utdragets riktighet intygar

Ka rku l la (öl
so m ko fn in u n

Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Aboland

30. 9. 2019

Sid

8

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 fårdelges som ett
elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.
Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kérkulla samkommuns

registratur i Aboland.
Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 2. 10. 2019.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanatfran2. 10. 2019

Utdragets riktighet intygar
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Sammanträdesdatum

Regionala nämnden i Aboland

§ 61

Eventuella övriga ärenden

Beslut:

Inga övriga ärenden.

Nästa möte 4. 11. 2019 kl. 15. 00 Centralförvaltningen Kirjala

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanatfran2. 10.2019

Sid

30. 9. 2019 6
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