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"am k o m m un \Ii^ Regionala nämnden i Äboland

Sammanträdestid:

Sammanträdesplats:

Närvarande/beslutande

Måndag 6. 5.2019 kl. 15:20-16:15
Centralförvaltningen, Kirjala

Ordinarie medlemmar

x

x

x

x

x

Camilla Sandell, ordförande

Anne-Marie Nygren, viceordförande

Esko Antikainen

Monica Eriksson

Ann-Marie Kulla

Egon Nordström, § 20-30

Robert Stolpe

Personliga ersättare

x

Conny Granqvist

Jukka Surakka

Nina-Maria Nyman

Janina Kaita

Eskil Engström

Eva Menon

Petri Abrahamsson

Anmärkning:

Övriga närvarande

Regionchef Hilve Sandblom, föredragande

x Kanslist Solveig Wilén, sekreterare

Anmärkning:

Paragrafer
20 Mötet laglighet och beslutförhet
21-32 Behandlades

Rättelseyrkan

Underskrifter

Camilla Sandell, ordförande

c lu\i'
Solveig Wilén, sekreterare

Protokollets justering

Monica Eriksson

har 10. 5. 2019 justerat protokollet elektro-
niskt (bilaga)

Nina-Maria Nyman

har 13. 5. 2019 justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr. o. m. 1 3.5 2019

Intygar:
'^^-^chaM^YiL-^

13. 5. 2019 / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare



n^tokollsji/sterjijg; Solveig Vyilén
(01 https://outlook. office. com/owa/?ItemID=AAMkADY5MGEl

Monica Eriksson <erimonica@gmail. com>
fr 10-05-2019 19:12

TiltSolveig Wilén <swilen@karkulla. fi>;

^lt ieckn^.haLtn la5'2019t'llställts nämndens protoko"av 6-5-2019 tär justering i elektronisk form ochmeddelar att jag godkänner och justerar protokollet.

Monica Eriksson

Fimmuddsvagen 5 A 1
25700 Kimito

/1

13. 5.2019 klo 8:49



Protokollju$teriiig. - Solveig Wilén
CO l

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

nina-maria nyman <csiparainen@yahoo.se>

ma 13-05-2019 01:10

TiltSolveig Wilén <swilen@karkulla. fi>;

Undertecknad har den 10. 5, 2019 tillställts nämndens protokoll av 6, 5.2019 för justering i elektronisk form och meddelar att jag godkänner och
justerar protokollet.

Färgas 13.5. 2019
Nina-Maria Nyman

Lähetetty iPadista

l /2 13. 5.2019 klo 8:50



Ka r k u l la lol Regionala nämnden i Aboland Ärendesida
su rn kommu n

Måndag 6. 5. 2019 kl. 15:20-16:15

Centralförvaltningen, Kirjala

Sammanträdestid:

Sammanträdesplats:

Ärende

§ 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 21 Val av protokolljusterare

§ 22 Godkännande av föredragningslistan

§ 23 Förslag till budget och ekonomiplan för region Aboland 2020-2022

§ 24 Kassagranskning i västra Aboland

§ 25 Anhörigråd för perioden 2019-2020 i Aboland

§ 26 Donation till Bläsnäs serviceenhet

§ 27 Brukarrådet i östra Åboland

§ 28 Brukarrådet i västra Aboland

§ 29 Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut

§ 30 Anmälningsärenden

§ 31 Nämndens kalendarium för hösten 2019

§ 32 Eventuella övriga ärenden



Sammanträdesdatum

K;a rKun 1 la \S9 Regionala nämnden i Aboland 06. 05. 2019

Sid

§ 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

§ 21 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes:
Nina-Maria Nyman och Monica Eriksson

§ 22 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Beslöts som extra ärende ta till behandling ungdomsverkstaden Tröja vid
Mocca serviceenhet.

Till övriga delar godkändes föredragningslistan i föreliggande form.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från 13. 5. 2019
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KARKULLA:5/2019

§ 23 Förslag till budget och ekonomiplan för region Åboland
2020-2022

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

Bilagor:

Förslag:

Enligt tidtabellen för uppgörande av budget och ekonomiplan inom Kårkulla
samkommun behandlas de regionala målsättningarna i nämnderna vecka 19.
Budget- och ekonomiplanen behandlas sedan vidare av styrelsen (23. 5.2019) för
att fastställas av samkommunens fullmäktige i oktober (15. 10. 2019).

Målsättningar för boendeservice, verksamhet som främjar delaktighet och
sysselsättning samt rådgivande verksamhet finns som förslag till nämnden. Mål-
sättningarna är utarbetade utifrån samkommunens övergripande målsättningar.
Samkommunens samtliga regioner har gemensamma målsättningar för de olika
serviceformerna som finns som grund när de enskilda serviceenheterna beskri-
ver sina mål på en mera praktisk och konkret nivå.

Regionchefen presenterar förslagen till målsättningar pä mötet.

Budget och ekonomiplan, boendeservice 2020-2022
Budget och ekonomiplan, verksamhet som främjar delaktighet och sysselsätt-
ning 2020-2022
Budget och ekonomiplan, rådgivande verksamhet 2020-2022

Aboländska nämnden godkänner för sin del förslaget till målsättningar för budget
och ekonomiplan för region Aboland för åren 2020-2022 och överlåter ärendet
vidare till styrelse för behandling

Beslut: Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13. 5. 2019

Utdragets riktighet intygar
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3

§ 24 Kassagranskning i västra Åboland
KARKULLA: 170/2019

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

Nämndmedlem Egon Nordström, av nämnden utsedd till kassagranskare för
Kårkulla samkommuns enheter i västra Aboland, har inkommit med en rapport
över utförd kassagranskning. Granskningen är gjord på Mocca serviceenhet.
Granskningen föranledde inga anmärkningar.

Bilaga: Kassagranskning, västra Aboland

Förslag: Antecknas att kassagranskning har skett i Kärkulla samkommuns enheter i
västra Aboland.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Delgivning: Ekonomikontoret

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13. 5. 2019

Utdragets riktighet intygar
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KARKULLA:171/2019

§ 25 Anhörigråd för perioden 2019-2020 i Åboland

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

l enlighet med Kårkullas förvaltningsstadga ska det i varje region finnas ett anhö-
rigråd med minst fem medlemmar. En anhörig utses till ordförande och region-
chefen i regionen fungerar som sekreterare. Kårkulla samkommun vill ta vara på
anhörigas kunskap och erfarenhet. Anhöriga kan bistå med värdefulla aspekter
angående servicen och ge utlåtanden i ärenden om verksamheten. Medlemmar-
na till anhörigrådet väljs av den regionala nämnden, på förslag av regionchefen.
Anhörigråden utses för två år åt gången. Ett nytt anhörigråd ska utses i Aboland
för perioden 2019-2020.

Förslag: Följande personer utses till anhörigrådet i Aboland för perioden 2019-2020:

Tom Björkfors, Pargas
Annika Holmberg, Kimito
Eivor Huldén, Åbo
Eivor Jönsson, Åbo
Vivan Nyström, Färgas

Beslut: Beslut enligt förslag.

Delgivning: Tom BJörkfors, Annika Holmberg, Eivor Huldén, Eivor Jönsson och Vivan
Nyström.
Chefen för EUC

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13. 5. 2019

Utdragets riktighet intygar
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KARKULLA: 169/2019

§26 Donation till Bläsnäs serviceenhet

Beredning och föredragning: regionchef Hilve Sandblom

Verksamhetspunkten Peppargränd vid Bläsnäs serviceenhet har av Marja Os-
terholm, den 13. 2. 2019 fått en donation på 2000  . Donationspengarna används
till rekreation för brukare.

Förslag: Nämnden antecknar donationen för kännedom samt riktar ett tack till Marja
Osterholm.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Delges: Marja Osterholm, ekonomikontoret och enhetschefen vid Bläsnäs serviceenhet

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från 13. 5. 2019
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§ 27 Brukarrådet i östra Åboland
KARKULLA:173/2019

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

Brukarrådet för östra Aboland 6. 3. 2019 för kännedom.

Stödmaterial: Brukarrådet för östra Aboland 6. 3. 2019, protokoll

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

Beslut: Beslut enligt förlag. Nämnden uppmanar brukarrådet att öppna upp kontakten
med rådet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning pä
Kimitoön.

Delgivning: Sekreteraren för brukarrådet i östra Aboland

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från 13. 5. 2019
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§ 28 Brukarrådet i västra Åboland
KARKULLA: 172/2019

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

Brukarrådet för västra Åboland 19. 3. 2019 för kännedom.

Stödmaterial: Brukarrådet för västra Aboland 19. 3. 2019, protokoll

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

Beslut: Beslut enligt förslag. Nämnden uppmanar brukarrådet att öppna upp kontakten
med rådet för personer med funktionsnedsättning i Färgas och handikapprådet i
Åbo.

Delgivning: Sekreteraren för brukarrådet i västra Aboland

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från 13. 5. 2019
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§ 29 Delgivning av tjänsteinnehavarbeslut

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

Följande tjänstemannabeslut har tillställts den regionala nämnden i Aboland.

Tjänsteman: regionchef Hilve Sandblom

A-beslut
1. 3. 2019 5/2019
15. 4. 2019 6/2019

15. 4. 2019 7/2019

Vikarierande ställföreträdare, Bäckåkergårdens se
Avslutande av ställföreträdarskap, Bäckåkergårdens
se

Justering av arbetsid, Mocca se

B-beslut

18. 4. 2019 33/2019 Extern fortbildning. Hygienpass, Axxell

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 Utdragets riktighet intygar
datanät från 13. 5. 2019
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§ 30 Anmälningsärenden

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

Aktuellt från regionen
Sommarstängt i regionen:
v. 27-28 Pjukala internat/korttidsvård, Morrestorns serviceenhet
v. 27-30 Dagverksamheten i Färgas och Åbo, Mocca serviceenhet
v. 27-30 Kimito arbetscenter, Smålands serviceenhet
v. 27-30 Undersökningsavdelningen

Förslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från 13. 5. 2019

Utdragets riktighet intygar
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§ 31 Nämndens kalendarium för hösten 2019

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

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

Förslag: Förslag ges på mötet

Beslut: Följande nämndmöten:
3. 6 kl. 15. 00 Kimito, Café Sågbacken
26. 8 kl. 15. 00 Åbo, Flätan

Delgivning: Informatören

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät frän 13. 5. 2019
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§ 32 Eventuella övriga ärenden

Genomgång av verksamheten och det ekonomiska läget gällande ungdoms-
verkstaden Tröja vid Mocca serviceenhet.

Förslag: Föredragande föreslår att ärenden bereds och behandlas pä nästa nämndmöte.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna Utdragets riktighet intygar
datanät från 13. 5. 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

Gäller §: 20-32

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.

Galler §:

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

Omprövningsmyndighet

Om omprövning begärs hos regionala nämnden i Aboland.

Regjstraturens 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
Äboland)

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 från 13. 5, 2019

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

l omprövningsbegäran 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 ssmkom-
muns registratur i Aboland.

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 13. 5. 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 13. 5. 2019

Utdragets riktighet intygar


