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§ 88 Mellersta och södra Österbotten: stängning under jul- och nyårshelgen 2019 

§ 89 Närboda serviceenhet: transportavtal 

§ 90 Närboda serviceenhet: Måltidstjänster 

§ 91 Anmälningsärenden 
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§ 93 Extra ärende 

§ 94 Extra ärende 
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§ 78 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
   

 

 

§ 79 Val av protokolljusterare 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Paula Kullas och Bjarne Strengell. Protokollet juste-
ras elektroniskt. 

  

 

 

§ 80 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  Som extra ärenden behandlas ärenden gällande psykologtjänst i regionen, nästa 
mötesdatum och Korsholms planer från 2020. I övrigt godkändes föredragnings-
listan i föreliggande form.  
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KARKULLA:49 /2019 

§ 81 Bennäs se: Donation 

Beredning: Enhetschef för Bennäs se Ann-Sofi Liljekvist, fornamn.efternamn@karkulla.fi  
 
Föredragning: Regionchef för norra Österbotten, Ann-Catrine Vuolle, för-

namn.efternamn@karkulla.fi 
 
 Bennäs service enhet/boende har fått ta emot bidrag från olika företag i nejden 

för att kunna genomföra en planerad resa till Vimmerbyn/Sverige under somma-
ren 2019. 

  
 Bidragen har använts till att hyra bilar, inträden, hotell och mat under resan. 
  
 Bidragsgivarna är följande: 
 Toten Transport Oy        200€ 
 Fresch Servant Oy Ab    500€ 
 Oy Snellman Ab              500€ 
 Andelsbanken                 300€ 
 Sundströms Ab Oy         200€ 
 Ab Solving                      200€ 
 Torp frys Ab                    200€ 
 Pörhön Autoliike Oy        300€ 
 Sth Steel Oy Ab              200€ 
 Löfs måleri Ab Oy           200€ 
 Båtbyggeri Enkvist Ab    200€ 
 Sammanlagt       3000€ 
 
Föredragarens förslag:  
 
 Nämnden antecknar donationerna till kännedom samt riktar ett varmt tack till 
 företagen som donerat medel till resan. 
  
Beslut: Enligt förslaget 
 
Delges: Företagen, Ekonomikontoret, Bennäs se 
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KARKULLA:49 /2019 

§ 82 Bennäs se: Donation 

Beredning: Enhetschef för Bennäs se Ann-Sofi Liljekvist, fornamn.efternamn@karkulla.fi  
 
Föredragning: regionchef för norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, 
 förnamn.efternamn@karkulla.fi  
 
 Bennäs serviceenhet/daglig verksamhet har beviljats bidrag på 900€ från stiftel-

sen William Thurings fond för att genomföra olika aktiviteter som tillägg till ar-
betsverksamheten. Planen är att under hösten 2019 göra ett teaterbesök till 
Vasa teater. Ett kulturellt evenemang som alla brukare i dagverksamheten kan 
delta i. 

 
Föredragarens förslag: 
  
 Nämnden antecknar donationen till kännedom och riktar ett varmt tack till styrel-

sen för William Thurings stiftelse. 
 
Beslut: Enligt förslaget 
 
Delges: William Thurings stiftelsen, Ekonomikontoret, Bennäs se/Dagliga 
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KARKULLA:49 /2019 

§ 83 Intek se: Donation 

Beredning: Enhetschef för Intek se Siv Lundström, fornamn.efternamn@karkulla.fi  
 
Föredragning: Regionchef för norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, för-

namn.efternamn@karkulla.fi  
 
 Styrelsen för William Thurings stiftelse har tilldelat Intek service enhet ett under-

stöd på 2000 euro för hälsofrämjande och mentalt stimulerande program som till 
tillägg till arbetet på enheten. Understödet kommer att användas för bowling, 
gymbesök, teaterverkstäder, rekreationsdagar, resor med kulturellt inslag och 
studiebesök. 

 
Föredragarens förslag: 
 
 Nämnden antecknar dinationen till kännedom och riktar ett varmt tack till styrel-

sen för William Thurings stiftelse. 
 
Beslut: Enligt förslaget 
 
Delges:  William Thuring stiftelsen, Ekonomikontoret, Intek se 
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KARKULLA:49 /2019 

§ 84 Lövlunden se: Donation 

Beredning: Enhetschef för Lövlundens se Maria Norrman, fornamn.efternamn@karkulla.fi  
 
Föredragning: Regionchef för norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, för-

namn.efternamn@karkulla.fi 
 
 Lövlundens se har beviljats ett bidrag på 1000 euro från Svenska Kulturfonden 

för meningsfull musikverksamhet för boende vid Lövlunden i Larsmo. Planen är 
att ge seniorer och andra som bor vid Lövlundens serviceenhet möjlighet att i 
grupp delta 1h/v i meningsfull musikverksamhet. 10 tillfällen hålls under 2019 
och 10 tillfällen under 2020. 

 
Föredragarens förslag:  
 
 Nämnden antecknar donationen till kännedom och riktar ett varmt tack till 

Svenska kulturfonden. 
 
Beslut: Enligt förslaget 
 
Delges:  Svenska kulturfonden, Ekonomikontoret, Lövlundens se 
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KARKULLA:52 /2019 

§ 85 Brukarrådet för norra Österbotten 2019 

Beredning och föredragning: regionchef för norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, for-
namn.efternamn@karkulla.fi  

 
Bilaga: Protokoll från brukarrådet i norra Österbottens möte 20.9.2019. 
 
Föredragarens förslag: 
  
 Nämnden antecknar protokollet till kännedom och ger brukarrådet feedback på 

protokollet. 
  
Beslut: Nämnden tackar brukarrådet för protokollet och för deras engagemang i frågor 

om trivsam arbetsmiljö. 
 
Delges: Brukarrådet för norra Österbotten 
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§ 86 Ekonomisk uppföljning regionvis per den 31.7.2019 

Beredning och föredragning: Regionchef i norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, regionchef i 
södra och mellersta Österbotten Kita Westerlund, förnamn.efternamn@karkulla.fi 

 
 Regioncheferna presenterar budgetuppföljningen per den 31.7.2019 för sina 

delregioner 
 
Bilagor: Ekonomisk uppföljning (resultat och budgetuppföljning) för NÖ, MÖ, SÖ per den 

31.7.2019. 
 
Föredragarnas förslag: 
 
 Nämnden tar del av och diskuterar regionchefernas presentationer av budget-

uppföljningen per den 31.7.2019 
 
Beslut: Enligt förslaget 
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§ 87 Ekonomisk uppföljning regionvis per den 30.9.2019 

Beredning och föredragning: Regionchef i norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, regionchef i 
södra och mellersta Österbotten Kita Westerlund, förnamn.efternamn@karkulla.fi 

 
 Regioncheferna presenterar budgetuppföljningen per den 30.9.2019 för sina 

delregioner. 
 
Bilagor: Ekonomisk uppföljning (resultat och budgetuppföljning) för NÖ, MÖ, SÖ per den 

30.9.2019 
 
Föredragarnas förslag: 
 
 Nämnden tar del av och diskuterar regionchefernas presentationer av budget-

uppföljningen per den 30.9.2019. 
 
Beslut: Enligt förslaget 
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KARKULLA:346 /2019 

§ 88 Mellersta och södra Österbotten: stängning under jul- och 
nyårshelgen 2019 

Beredning och föredragning: regionchef för mellersta och södra Österbotten Kita Westerlund, 
fornamn.efternamn@karkulla.fi  

 
 Stängning av dagverksamheterna i mellersta och södra Österbotten under jul-

helgen. 
 
 Dagverksamheten vid Närboda se och Sydboda se är stängda 23.12.2019-

1.1.2020. 
 
 Kvadratens dagverksamhet är stängt 23.12-29.12.2019. 
 
 
Föredragarens förslag: 
  
 Nämnden godkänner att dagverksamheterna håller stängt under uppgivna tider.  
 
Beslut: Enligt förslaget 
 
Delges: Enhetscheferna för dagverksamheten i mellersta och södra Österbotten 
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KARKULLA:347 /2019 

§ 89 Närboda serviceenhet: transportavtal 

Beredning:  enhetschef för Närboda serviceenhet Sara Eriksson, for-
namn.efternamn@karkulla.fi  

Föredragning: regionchef för mellersta och södra Österbotten Kita westerlund, for-
namn.efternamn@karkulla.fi  

Närboda serviceenhet/dagverksamheten har begärt in offerter för taxitransporter 
för tiden 2.1.2020-31.12.2020. Offertförfrågan sändes ut till Ingves & Svanbäck, 
Ab W&H Servicetrafik Oy och HTR Taxi. Offerter kunde lämnas in separat för 
brukare som bor på Kårkullas serviceenheter i Närpes samt för brukare som har 
sitt boende ordnat på annat sätt. 

Inom utsatt tid kom enbart offert från Ingves & Svanbäck. Priserna är dagspris 
och utan moms. 

Ingves Taxi: Heltäckande pris 239,09€ 

Hemmaboende personer 184,20€ 

På årsnivå blir de momsfria priserna följande: 

Ingves Taxi Heltäckande pris 239,09€ x 230dgr = 54 990,70€ 

Hemmaboende personer 184,20€ x 230dgr = 42 366€ 

Uträkningar har gjorts som visar på att Närboda se, i alla fall inte i dagsläget kan 
ordna transporter till och från serviceenheterna till en lägre totalkostnad än vad 
som offereras. Ingves totala offert blir på årsnivå 51435€ (dagspris 239,09€) vil-
ket är 15,45€/dag dyrare än nuvarande dagspris, men då har det tillkommit en 
invataxitransport 2 dagar/vecka som inte fanns med vid förra års offertförfrågan. 

Bilagor:  Offertförfrågan 

Inkomna offerter (1) 

Öppningsprotokoll 

Föredragarens förslag: 

På basen av offerterna, så föreslås att Närboda se dagverksamhet ingår avtal för 
transporter med Ingves Taxi för tiden 2.1.2020-31.12.2020 för såväl hemmabo-
ende som boende på Kårkullas serviceenheter. Det totala dagspriset blir 
239,09€ och priset på årsnivå kommer att uppgå till drygt 55000€ och ryms inom 
den planerade budgeten för 2020 (58000€). 

Beslut: Enligt förslaget 

Delges: enhetschef för Närboda se 
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KARKULLA:348 /2019 

§ 90 Närboda serviceenhet: Måltidstjänster 

Beredning: enhetschef för Närboda serviceenhet Sara Eriksson, for-
namn.efternamn@karkulla.fi  

Föredragning: regionchef för mellersta och södra Österbotten, Kita Westerlund, for-
namn.efternamn@karkulla.fi  

Närboda serviceenhet har begärt in offerter för lunchservice för tiden 2.1.2020-
31.12.2020. Offertförfrågan sändes ut till Oneils kitchen, Citybrasserie och Bistro 
Café&Catering. Lunchen ska levereras till dagverksamheten på Nybrovägen i 
Närpes, seniorboendet på Gammelvägen i Närpes samt ett fåtal portioner per 
vecka till Halpa-Halli och Hoppets stjärna. Därutöver kommer brukarna även att 
vissa dagar äta på restaurangen för att få social träning. Således har det begärts 
in pris på levererade och på olevererade luncher. 

Inom utsatt tid kom offerter från två lunchrestauranger, Bistro och Oneils. Priser-
na är utan moms. I lunchportionen ingår varmrätt, sallad, bröd, smör samt dryck. 
Efterrätt ingår en dag i veckan. 

Bistro: 5,79€/portion för levererad och 6,67€/portion för olevererad 

Oneils: 7,06€/portion för levererad och 6,63€/portion för olevererad 

Antalet portioner på dagverksamheten per år ligger för närvarande på ca 6000. 
Om man räknar i snitt 570 per månad, varav 350 portioner äts på dagverksam-
heten och 220 portioner på restaurangen, så offererar lunchleverantörerna enligt 
följande månadspriser: 

Bistro: 5,79 x 350 + 6,67 x 220 = 3 493,90€/mån 

Oneils: 7,06x 350 + 6,63x 220 = 3 929,60€/mån 

Bistros offert som är den mest fördelaktiga, blir på årsnivå 38 432,90€ (3 493,90 
x 11) mot Oneils offert som på årsnivå blir 43 225,6€ (3 929,60 x 11). 

I offerten begärs även anbud för utkörning av portioner till Närbodas seniorbo-
ende på Gammelvägen 117 som inte funnits med tidigare. Antalet portioner 
skulle bli ca 100 st. per månad och skulle därmed utgöra en tilläggskostnad på: 

Bistro: 5,79 x 100 = 579€/mån 

Oneils: 7,06x 100 = 706€/mån 

I dagsläget tillreder personalen som ansvarar för seniorverksamheten lunch åt 
seniorerna på boendet. Att få matportionerna levererade till seniorboendet skulle 
betyda att man lösgör personal från matlagning som då istället kan ägna sig åt 
aktivering av seniorerna. Det skulle medföra en kostnad på ca 6948€/år vilket in-
nebär att man från budgeten för livsmedel på boendet skulle behöva spara mot-
svarande summa. Det innebär att årsbudgeten på 16150€ skulle bli 9552€. Då 
måste man minska månadsutgiften för livsmedel från 1375€/mån till 796€/mån, 
vilket är -579€/mån. 
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Årsbudgeten för måltidstjänster på dagverksamheten är 42000€ och för livsme-
del på boendet 16150€. 

Om man slår ihop dagverksamhetens och boendets månadspriser blir det: 

Bistro: 5,79 x (350+100) + 6,67 x 220 = 4 072,90€/mån 

Oneils: 7,06x (350 +100) + 6,63x 220 = 4 635,60€/mån 

Då uppgår priset på årsnivå för samtliga matportioner från Bistro till 44801,90€ 
(4072,90 e x 11 mån) och från Oneils till 50991,60€. 

 

 

Om man räknar med att dagverksamheten har en årsbudget på 37800€ och på 
boendet 16150€, skulle detta totalt blir 53650€. Tar man 53650 minus Bistros of-
fert på 44801,90€ lämnar det 8848€. Om man då låter detta utgöra boendets 
livsmedelsbudget behöver de spara 16 150 – 8 848 = 7 302€ på årsnivå. Det blir 
608,5€/månad.  

Bilagor:  Offertförfrågan, Inkomna offerter (2), Öppningsprotokoll 

Föredragarens förslag: 

På basen av offerterna föreslås att Närboda se ingår avtal för lunchportioner 
med Bistro Café & Catering för tiden 2.1–31.12.2020. Priset för levererade lun-
cher är 5,79€ och för olevererade 6,67€. Priset på årsnivå kommer att uppgå till 
ca 44800€ vilket ryms inom den planerade budgeten för 2020 då seniorboendet 
står för sin del av lunchkostnaderna. 

Beslut: Enligt förslaget 

Delges: enhetschef för Närboda se 
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§ 91 Anmälningsärenden 

Beredning och föredragning:  Regionchef i norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, regionchef 
för mellersta och södra Österbotten Kita Westerlund, för-
namn.efternamn@karkulla.fi 

 
 Följande anmälningsärende har tillställts nämnden: 
 
 Fullmäktige 
 14.10.2019 § 18: Val av ny ersättare för regionala nämnden i Österbotten  
 
 
Bilaga: Samtliga anmälningsärenden som bilagor  
   
Föredragarens förslag: 
 
 Nämnden antecknar att den tagit del av anmälningsärendena 
 
Beslut: Enligt förslaget 
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§ 92 Ta del av tjänsteinnehavarbeslut 

Beredning: Kanslist Edith Nyman 
 
Föredragare: Ordförande Roger Eriksson 
 
 Region norra Österbotten 
 Regionchef: Ann-Catrine Vuolle 
  
 A Beslut: 
 17.9.2019 §53 Nyboda: överflyttning till annan bef.  
 14.10.2019 §54 Soldalen: val av kock bef. 1388 
 23.10.2019 §55 Nyboda: val av vårdare bef. 1041 
 
 B Beslut: 
 17.9.2019 §139 Nyboda: uppsägning från bef. 1368 
 23.9.2019 §143 Soldalen: uppsägning från bef.  
 
 Region mellersta – södra Österbotten 
 Regionchef Kita Westerlund 
 
 A Beslut: 
 30.8.2019 §78 Mellersta och södra Österbotten: reservation av tomt för nybygge. 
 1.9.2019 §79 Kvalita: Kvällstillägg och övertidsersättning för vik. Enhetschef 
 2.9.2019 §80 Kristallen: uppsägning från bef. 997 
 2.9.2019 §82 Närboda: val av vårdare bef. 1373 
 2.9.2019 §83 Kvalita: Uppsägning från bef. 1074 
 2.9.2019 §84 Sydboda: uppsägning från bef. 798 
 2.9.2019 §85 Sydboda: Ändring av bef. 798 
 2.9.2019 §86 Kvadraten: val av vårdare bef. 1364 
 3.9.2019 §87 Kristallen: val av ställföreträdare 
 9.9.2019 §88 Kvalita: uppsägning från bef. 1073 
 9.9.2019 §89 Närboda: Uppsägning från bef. 876 
 10.9.2019 §90 Kronan: val av vårdare bef. 1351 
 16.9.2019 §91 Kvalita: omfördelning av arb.procenter och omvandling av 

bef.1074 
 27.9.2019 §92 Sydboda: Ansökan om kompensationsledighet för övertid 117h 
 17.10.2019 §97 Kvalita: Ansökan om avsked 
 
 
 Beslutsprotokollen finns till påseende på mötet. 
 
 Ingår inte beslut i ärenden gällande sådana kortvariga tjänst- och arbetsledig-

heter i vilka beslutanderätten fastställs i samkommunens förvaltningsstadga och 
gällande vilka nämnden beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling. 

 
Förslag: Nämnden antecknar att den tagit del av protokollen samt beslutar att en överfö-

ring av beslutet inte är påkallat. 
 
Beslut: Enligt förslaget 
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§ 93 Extra ärende  

Lediganslagning av tjänsten som psykolog vid Omsorgsbyråerna i Österbotten 
 
Beredning:  Regionchef för norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, regionchef för mellersta 

och södra Österbotten Kita Westerlund, förnamn.efternamn@karkulla.fi 
 

Enligt förvaltningsstadgan § 91 besluter Nämnden i Österbotten om ledig an-
slagning av tjänster i regionen. Tjänsten som psykolog på Omsorgsbyrån i Ja-
kobstad har varit obesatt sedan ordinarie tjänsteinnehavare gick i pension våren 
2016. Behovet av psykolog är stort i båda regionerna. Vid ordnandet av special-
omsorg uttrycks i den förnyade lagen om specialomsorg att verksamheten skall 
ha tillräcklig kunskap i medicin, pedagogik, psykologi och socialt arbete. 
 

Föredragning: Regionchef norra Österbotten, förnamn.efternamn@karkulla.fi  
 
Föredragarens förslag:   
 

Ett samarbete kring psykolog tjänsten skapas av regioncheferna. Tjänsten före-
slås att lediganslås och tjänsten är delad på de båda regionerna. 60% i mellersta 
och syd Österbotten och 40% i norra Österbotten. Tjänsten kan besättas som 
heltid i Österbotten men kan också besättas som delat, endast 40 % eller 60 % i 
viss region. Budgetmedel finns reserverat på båda omsorgsbyråerna. Föreslås 
att tjänsten som psykolog lediganslås.  
 

Beslut: Enligt förslaget 
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§ 94 Extra ärende 

Nästa mötesdatum 
 
Beredning och föredragning: regionchef för norra Österbotten Ann-Catrin Vuolle, regionchef 

för mellersta och södra Österbotten Kita Westerlund, for-
namn.efternamn@karkulla.fi  

 
Föredragarnas förslag: 
  
 Följande möte föreslås till den 9.12.2019 vid Omsorgsbyrån i Vasa. 
 
Beslut:  Enligt förslaget 
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§ 95 Extra ärende 

Anmälningsärende 
 
Beredning och föredragning: regionchef i mellersta och södra Österbotten, Kita Westerlund, 

fornamn.efternamn@karkulla.fi  
 
 Korsholm planerar att överta 11 av Kårkullas stödboenden i Smedsby centrum 

från 1.1.2020.  
 
Föredragarens förslag: 
  
 Nämnden antecknar att de tagit del av anmälningsärendet. 
 
Beslut: Enligt förslaget  
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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 får inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
 Omprövning får inte begäras i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. 
 Lagrum: 136 § i kommunallagen  
 
 Gäller §:  
 
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. 
 
 Gäller §:  
 
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 Österbot-

ten 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 fått 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 Österbotten. 
 
 Registraturens kontaktinformation: 
 

Post- och besöksadress: Omsorgsbyrån i mellersta och södra Österbotten 
 Fredsgatan 16 B,  
 65100 Vasa 
E-postadress: info@karkulla.fi 

 Telefonnummer:  *0247 431 222, 0247 431 679 (kanslist) 
Faxnummer: 0247431 524 

 
 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. 
 
 I begäran ska uppges: 
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- det beslut i vilket omprövning begärs 
- hurdan omprövning som begärs 
- på vilka grunder omprövning begärs 

 
 I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på 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 gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkom-

muns registratur i Österbotten. 
 
 
 
 Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet .2019. 

 
 
 
 
Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes ______/_____2019 
 
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 
_____/_____2019 
 

  
 

 
 


