Styrelsen

Protokoll

22.08.2019

Styrelsen

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Torsdag22.08.2019kl. 11:00 – 12.50
Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A

Närvarande:
Ordinarie

Ersättare

X Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande
X Toivonen Hilkka, viceordförande

Backström Anders

X Ahläng Annika
X Bergholm Irja

Kronlund Roger

X Eriksson Roger
X Grönqvist Kjell

Lithén Carola

-

Lindstedt Kim

Närvä Tuula
Lundgren Frank
Wenman Mikaela
X Bergman Eeva

X Sandell Camilla
X Surakka Jukka

Nylund Jimmy

X Tiusanen Pekka
- Weintraub Roger

Forsbäck Mikael

Nordström Egon
-

Anttila Sara

Övriga närvarande:
Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 87, 88, 90, 101
Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare § 91 - 100
Karlsson Susanne, chef för EUC, föredragare § 89
Gripenberg Jeanette, personalchef, sakkunnig § 87, 88
Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer
§ 84
§ 85 - 101

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Behandlas

Underskrifter
Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering
Jukka Surakka har 26.8.2019 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Eeva Bergman har 23.8.2019 justerat
protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät från 27.8.2019
§ 88 har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr. 26.8.2019.
Intygar:
Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Styrelsen

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Ärendesida

Torsdag22.08.2019kl. 11:00
Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A

Ärende
§ 84

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 85

Val av protokolljusterare

§ 86

Godkännande av föredragningslistan

§ 87

Ibruktagande av en ny befattningsbenämning

§ 88

Utlåtande till förvaltningsdomstolen gällande besvär över styrelsens beslut av 25.4.2019 §
54 och 55

§ 89

Val av enhetschef för Fyrväpplingens Se, EUC

§ 90

Allmän verkställighet av fullmäktiges beslut 13.6.2019

§ 91

Samkommunens ekonomiska resultat 01.01 – 30.06.2019

§ 92

KuntaPro Oy:s fusion med Kunnan Taitoa Oy och godkännande av aktieägaravtal för
det nya bolaget Sarastia Oy

§ 93

Utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om
produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter

§ 94

Bennäs se: Fastställande av hyror

§ 95

Seniorenheten på Kårkulla vårdhemsområde; fastställande av hyror

§ 96

Begäran om omprövning av styrelsens beslut 25.04.2019 § 56, sekretessbelagt

§ 97

Anhållan om befrielse från avgift, sekretessbelagt

§ 98

Anhållan om befrielse från avgift, sekretessbelagt

§ 99

Anhållan om befrielse från avgift, sekretessbelagt

§ 100

Anhållan om befrielse från avgift, sekretessbelagt

§ 101

Anmälningsärenden

§ 102

Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

15.8.2019

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

§ 84

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 85

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Jukka Surakka och Eeva Bergman.

§ 86

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Sid
1

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
2

KARKULLA:252 /2019

§ 87

Ibruktagande av en ny befattningsbenämning

Beredning: personalchef Jeanette Gripenberg
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Samkommunens personal på dag-och arbetsverksamheterna består i dag till största
delen av handledare med olika yrkesutbildningar och kompetenser. Behörighetskravet
för handledare är lämplig högskoleutbildning. Verksamheten kräver dock att Kårkulla
samkommun utgående från brukarnas behov kan anställa också yrkesutbildad personal som t ex snickare och kockar till handledningsuppgifter. Föreslås ibruktagande av
befattningsbenämningen yrkeshandledare för handledare med yrkesutbildning.
Lönen för yrkeshandledare skulle vara samma som för vårdare, 2 135,84 och behörighetskraven för yrkeshandledare skulle vara lämplig yrkesexamen. I tillägg goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska språket.
Förslag: (personalchefen)
Styrelsen godkänner ibruktagande av en ny befattningsbenämning, yrkeshandledare,
med grundlön 2 135,84 euro per månad.
Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Personalchefen, verksamhetschefen, personalsekreteraren

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
3

KARKULLA:111 /2019

§ 88

Utlåtande till förvaltningsdomstolen gällande besvär över styrelsens beslut av 25.4.2019 § 54 och 55

Beredning: personalchef Jeanette Gripenberg
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Sara Colliander anför kommunalbesvär över styrelsens beslut 25.4.2019 § 55 gällande
begäran om omprövning av personalchefens beslut 14.2.2019 A 30 samt över styrelsens beslut 25.4.2019 § 54 gällande begäran om omprövning av personalchefens beslut 15.1.2019 A7. Colliander yrkar på att Kårkulla samkommuns beslut hävs och att
ärendet återförs till Kårkulla samkommuns styrelse.
Åbo förvaltningsdomstol har 22.7.2019 inbegärt styrelsens utlåtande om besväret.
Stödmat.
Bilagor:

Styrelsens beslut 25.4.2019 § 54 och 55
Sara Collianders kommunalbesvär
Förslag till utlåtande
Övriga i ärendet tillkomna handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Förslag (personalchef):
Styrelsen beslutar avge utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol i enlighet med bifogade
förslag.
Förslag (samkommunsdirektör):
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut:

Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.

Delges:

Åbo förvaltningsdomstol

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
4

KARKULLA:161 /2019

§ 89

Val av enhetschef för Fyrväpplingens Se, EUC

Beredning och föredragning: chef för EUC Susanne Karlsson, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Styrelsen beviljade 23.5.2019, § 68, lov att lediganslå tjänsten som enhetschef för Fyrväpplingens se vid EUC. Tjänsten med nummer 408 har varit lediganslagen på samkommunens och arbetskraftsmyndigheternas hemsidor under tiden 4.6-5.8.2019. Behörighetskraven är lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och tillräcklig
ledarförmåga enligt socialvårdslagen (§ 46a, 3 mom. 1301/2014). Goda kunskaper i
svenska och finska krävs i enlighet med samkommunens språkstadga.
Tjänsten söktes av fyra personer av vilka alla var behöriga. En av de sökande återtog
sin ansökan, de övriga tre kallades till intervju och intervjuades av chefen för EUC Susanne Karlsson och regionchefen Hilve Sandblom. Av de sökande innehar Mia Karlsson-Sabie de bästa kvalifikationerna för uppgiften.
Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.
Förslag:

Styrelsen väljer Mia Karlsson-Sabie till tjänsten som enhetschef, tjänstenummer 408,
till Fyrväpplingens Se, vid Expert- och utvecklingscentret. Tjänsten tillträds 1.9.2019 eller enligt överenskommelse, med sex månaders prövotid.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Sökande till tjänsten, personalavdelningen

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

§ 90

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
5

Allmän verkställighet av fullmäktiges beslut 13.6.2019

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi
Förslag:

Styrelsen konstaterar att fullmäktiges beslut av 13.6.2019 är fattade i laga ordning och
kan verkställas. Protokollet har funnits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät
fr.o.m. 24.6.2019 och sista inlämningsdagen för besvär var 25.7.2019.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

fullmäktige, ledande och ansvariga tjänstemän

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
6

KARKULLA:3 /2019

§ 91

Samkommunens ekonomiska resultat 01.01 – 30.06.2019

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Resultatet för första halvåret 2019 är klart.
Bilagor:

-

ekonomiska nyckeltal januari - juni 2017-2019
verksamhetsbidraget i juni jämfört med slutresultatet åren 2005 – 2018
budgetuppföljningsrapport januari – juni 2018 och 2019
budgetuppföljning region- och verksamhetsvis 30.06.2019

Verksamhetsbidraget för första halvåret 2019 är för hela samkommunens del 1,16
miljoner euro bättre än motsvarande tid i fjol och därmed har samkommunen haft ett
bättre halvårsresultat endast åren 2016 och 2017 vilka bägge gav ett kraftigt positivt
slutresultat 31.12. Eftersom samkommunen har ett budgeterat negativt slutresultat på
ca en halv miljon euro ser det på basen av resultatet för juni ut som om samkommunen skulle få ett betydligt bättre slutresultat än budgeterat.
Också när man ser olika ansvarsområden på den bindningsnivå fullmäktige fastställt
dem ser det på basen av halvårsresultatet ut som om förhållandet mellan inkomster
och utgifter är på en sådan nivå att det inte är nödvändigt med några omdisponeringar
eller överskridningsrättigheter till höstens fullmäktigemöte.
På nämndnivå verkar det som om den svacka Åboland hade 2018 nu är övervunnen
medan Österbotten på basen av halvårsresultatet kommer att ha svårt att uppnå budgeterat resultat.
Förslag:

Styrelsen antecknar redogörelsen över den ekonomiska situationen för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Ledningsgruppen, regionchefer, enhetschefer

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
7

KARKULLA:253 /2019

§ 92

KuntaPro Oy:s fusion med Kunnan Taitoa Oy och godkännande av aktieägaravtal för det nya bolaget Sarastia Oy

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Kårkulla samkommun äger idag 25 aktier a 100 euro i KuntaPro Oy enligt styrelsens
beslut 28.04.2015 § 64. KuntaPro Oy har 01.05.2019 fusionerats med Kunnan Taitoa
Oy till ett nytt bolag Sarastia Oy där samkommunen innehar 1650 aktier och som berättigar till en 0,05 % ägoandel.
Sarastia Oy vill nu att alla aktieägare senast 30.08.2019 undertecknar bifogade aktieägaravtal (osakassopimus).
Bilaga:

Bolagets förslag till beredning av ärendet (på finska)
Aktieägaravtal

Förslag:

Styrelsen godkänner aktieägaravtalet i bilaga samt beslutar befullmäktiga ekonomidirektören att underteckna avtalet på Kårkulla samkommuns vägnar.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Sarastia Oy

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
8

KARKULLA:258 /2019

§ 93

Utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till
lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska
uppgifter

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Finansministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag
till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner.
Stödmat.:

Inledning, bakgrund, mål.
Som av bilagan framgår syftar propositionen till att få tillförlitlig och jämförbar information om kommunernas ekonomi samt att förenkla praxis kring kommunernas produktion
och rapportering av ekonomisk information och att minska kommunernas kostnader för
rapporteringen. Den nya modellen ska från och med de uppgifter som gäller år 2021
stegvis ersätta den datainsamling som Statistikcentralen hittills handhaft.
Svarstiden går ut 06.09.2019.

Förslag:

Styrelsen ger följande utlåtande till Finansministeriet:
”Det övergripande målet med propositionen, dvs. att få tillförlitlig och jämförbar information om kommunernas ekonomi samt att förenkla praxis kring kommunernas produktion och rapportering av ekonomisk information kan omfattas till fullo.
Reformen bör dock ske så att också målet att minska kommunernas och samkommunernas kostnader för rapporteringen kan nås. Åtminstone för Kårkulla samkommun betyder reformen att man är tvungen att övergå till en helt ny programvara för sin ekonomifunktion för att få rapporteringen att fungera.
Målet att denna rapportering ska ske automatiskt är också eftersträvansvärt men eftersom rapporternas antal och innehåll kommer att utökas kan målet bli svårt att uppnå
åtminstone på kort sikt. Kostnadsinbesparingar kommer inte att ske i begynnelseskedet utan först när den ekonomiska rapporteringen också i verkligheten kan ske automatiskt. Här tänker man närmast på periodiserade halvårs- och kvartalsrapporter som
åtminstone i nuläget kräver relativt mycket manuellt arbete.
Också förslaget att ändringar om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar under följande räkenskapsperiod kan ske årligen genom förordning, visserligen i samarbete med bl.a kommuner, bör utnyttjas övervägt för att undvika stora behov av förändringar i maskin- och programvara samt arbetssätt.”

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Finansministeriet via utlåtande.fi

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
9

KARKULLA:210 /2019

§ 94

Bennäs se: Fastställande av hyror

Regionala nämnden i Österbotten 5.6.2019 § 60
Beredning och föredragning: Regionchef norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle, förnamn. efternamn@karkulla.fi
Styrelsen godkände på sitt möte 27.10.2016 § 170 renovering av Bennäs serviceenhet
i Pedersöre. Kostnaderna för renoveringen av Lövö boendet och drängstugan, nya avloppssystem samt restvärdet uppgår till 625 495,32€. Renoveringen blir färdigt i maj
2019 och inflyttning tillbaka sker den 31.5.2019.
Tekniska disponenten för Österbotten har gjort upp en hyresberäkning vad hyrorna blir
efter renovering. Drängstugans hyror förblir de samma som före renoveringen, endast
brand och sprinklersystem, samt målning av fasaden har åtgärdats.
Bennäs se/ Lövö gruppboende har renoverats så att alla hyresgäster har egna toaletter, rummen har ytrenoverats och köksinredningen har förnyats. Nya maskiner finns till
förfogande i kök och hjälpkök.
Tekniska disponenten har i uträkningen tagit i beaktande folkpensionsanstaltens godkända maximibelopp för bostadsbidrag som är 554,25 € per månad.
Av bilagan framgår fördelningen av de enskilda rummens och bostädernas fördelning
av de allmänna utrymmena. Hyrorna gäller från och med 1.6.2019.
Bilaga:

Hyreskalkyl

Föredragarens förslag:
Nämnden föreslår för styrelsen att hyrorna för Bennäs se, fastställs i enlighet med beredningen. Ärendet överförs till styrelse för beslut
Beslut:

Enligt förslaget.

______________________________________
Styrelsen 22.8.2019 § 94
Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Bilaga:

Hyreskalkyl

Förslag:

Styrelsen fastställer hyrorna för Bennäs serviceenhet enligt nämndens förslag och
bifogad hyreskalkyl att gälla från 1.6.2019.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Nämnd Österbotten, tekn.disponenten i Österbotten, ekon.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
10

KARKULLA:248 /2019

§ 95

Seniorenheten på Kårkulla vårdhemsområde; fastställande av
hyror

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Kårkulla samkommuns styrelse behandlade 24.05.2018 § 62 val av entreprenörer för
den nya seniorenheten på Kårkulla vårdhemsområde i Pargas och styrelsen beslöt
23.05.2019 § 67 att den nya enhetens namn är Kårkullavägens serviceenhet och att
enheten övergår till att vara en seniorenhet inom öppenvården i Åboland från och med
att enheten öppnar. Enheten beräknas öppnas 16.09.2019.
Bilaga:

Hyreskalkyl och lägenhetsytor, Kårkullavägens serviceenhet.
Som av hyreskalkylen framgår och såsom styrelsen redan tidigare konstaterat kommer
verksamheten på grund av de höga hyrorna att vara tvungen att själv betala en allt
större del av hyresutgifterna. I hyreskalkylen har man utgått ifrån en kalkylränta på
endast en procent samt en avskrivningstid på 40 år eller 2,5 % per år.

Förslag:

Styrelsen fastställer brukarhyrorna för Kårkullavägens serviceenhet till 554,25
euro/månad/lägenhet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Nämnd Åboland, reg.chef Åboland, fastighetsservicens sekreterare

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
11

KARKULLA:254 /2019

§ 96

Begäran om omprövning av styrelsens beslut 25.04.2019 § 56

Sekretessbelagt ärende enligt § 24, punkt 25 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
621/1999
Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
12

KARKULLA:102 /2019

§ 97

Anhållan om befrielse från avgift

Sekretessbelagt ärende enligt § 24, punkt 25 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
621/1999

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
13

KARKULLA:102 /2019

§ 98

Anhållan om befrielse från avgift

Sekretessbelagt ärende enligt § 24, punkt 25 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
621/1999

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
14

KARKULLA:102 /2019

§ 99

Anhållan om befrielse från avgift

Sekretessbelagt ärende enligt § 24, punkt 25 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
621/1999

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
15

KARKULLA:102 /2019

§ 100

Anhållan om befrielse från avgift

Sekretessbelagt ärende enligt § 24, punkt 25 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
621/1999

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

§ 101

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
16

Anmälningsärenden

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Förslag:

Styrelsen antecknar följande anmälningsärenden för kännedom:
1. Utdrag ur social- och hälsovårdsnämnden i staden Jakobstads protokoll 11.6.2019
§ 63 gällande påbörjandet av beredning för övertagande av verksamhet från Kårkulla, samt omfattning och tidtabell.
2. Utdrag ur stadsstyrelsen i staden Jakobstads protokoll 3.6.2019 § 151 gällande
stadens ställningstagande till en utredning om överförande av en del av tjänsterna
för personer med funktionsnedsättningar som avses i lagen om specialomsorger
för utvecklingsstörda från Kårkulla samkommun till social- och hälsovårdsverket.
3. Utdrag ur kommunstyrelsen i Pedersöre kommuns protokoll 10.6.2019 § 127 gällande stadens ställningstagande till en utredning om överförande av en del av
tjänsterna för personer med funktionsnedsättningar som avses i lagen om specialomsorger för utvecklingsstörda från Kårkulla samkommun till social- och hälsovårdsverket.
4. Utdrag ur stadsstyrelsen i Nykarlebys protokoll 10.6.2019 § 175 gällande stadens
ställningstagande till en utredning om överförande av en del av tjänsterna för personer med funktionsnedsättningar som avses i lagen om specialomsorger för utvecklingsstörda från Kårkulla samkommun till social- och hälsovårdsverket.

Stödmat.:

Utdragen

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

§ 102

Sammanträdesdatum
22.08.2019

Sid
17

Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne
Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:
Regionala nämnden för Nyland 6.6.2019, 7.8.2019
Regionala nämnden i Åboland 3.6.2019
Regionala nämnden i Österbotten 5.6.2019, 1.8.219
Chef för EUC Susanne Karlsson
06.06.2019 / 39 Val av sjukskötare, befattningsnummer 377 till EUC:s undersökningsavdelning
18.06.2019 / 40 Utse ersättare för enhetschef, EUC Hyddan
18.06.2019 / 41 Utse ersättare för enhetschef, EUC Saktis
18.06.2019 / 42 Deltagande i extern fortbildning
18.06.2019 / 43 Utse ersättare för enhetschef, EUC Fyrväpplingens se
18.06.2019 / 44 Förflyttning av utvecklaren av boendeverksamheten (befattnings
nummer 38), till befattningen som utvecklare av dag- och arbetsverksamheten på egen anhållan
24.06.2019 / 45 Utse vikarie för enhetschefen för Triangelns se
25.06.2019 / 46 Besättande av befattningen nr 525, anstaltsbiträde
25.06.2019 / 47 Deltagande i extern utbildning
28.06.2019 / 48 Penningersättning i stället för arbetstidsutjämning i form av ledighet
03.07.2019 / 49 Ställföreträdare till Expert- och utvecklingscentret, Triangelns se
/Triangeln för tiden 1.7.2019-31.12.2020
Ekonomidirektör Martin Nordman
18.06.2019 / 31 Utbetalning av skadestånd
19.06.2019 / 32 Korrigering av handkassa
25.06.2019 / 33 Avslutande av handkassa
26.06.2019 / 34 Utbetalning av skadestånd
Personalchef Jeanette Gripenberg
06.06.2019 / 60 Individuellt årsbaserat tillägg
06.06.2019 / 61 Rerursplanerare anställs inte i detta skede, befattningen annonseras på nytt
05.06.2019 / 62 Individuellt tillägg
10.06.2019 / 63 Tidsbundet individuellt
09.07.2019 / 64 Individuellt årsbaserat tillägg
09.07.2019 / 65 Tidsbundet individuellt lönetillägg
10.07.2019 / 66 Individuellt årsbaserat tillägg
17.07.2019 / 67 Rekryteringstillägg / Enhetschef Kvalita se
29.07.2019 / 68 Betalning av slutlön
31.07.2019 / 69 Individuellt tillägg
31.07.2019 / 70 Individuellt tillägg
08.08.2019 / 71 Rekryteringstillägg
08.08.2019 / 72 Individuellt tillägg
08.08.2019 / 73 Individuellt tillägg
12.08.2019 / 74 Individuellt årsbaserat tillägg
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Verksamhetschef Otto Domars
22.05.2019 / 13
27.05.2019 / 14
11.06.2019 / 15
11.06.2019 / 16
19.06.2019 / 17
19.6.2019 / 18
28.06.2019 / 19

Individuellt tillägg tidsbundet tillägg
Utbetalning av mertidstimmar
Val av sjukskötare till Åbackens serviceenhet i östra Nyland, befattning nr 61
Personligt rekryteringstillägg,
Utbetalning av övertidsersättning
Utbetalning av mertidstimmar
Utbetalning av övertidsersättning

I förteckningen ingår inte beslut i ärenden gällande sådana kortvariga tjänst- och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställts i samkommunens förvaltningsstadga
och gällande vilka styrelsen beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling.
Förslag: (ordförande)
Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen och konstaterar att en överföring av
beslut inte är påkallad.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från
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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 §: 88. 90, 91, 93, 96, 101, 102
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 §: 89, 92, 94, 95, 97-100
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 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 styrelsen i Kårkulla samkommun.
Registraturens kontaktinformation:
Post- och besöksadress:
E-postadress:
Telefonnummer:
Faxnummer:

Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi
*0247 431 222, 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)
0247431 343

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:
Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
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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 samkommuns registratur.

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

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar
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BESVÄRSANVISNING
I § 96 söks ändring genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran om omprövning av det ursprungliga beslutet.
Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning får ändring i det ändrade beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som beslutet avser
eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) och kommunmedlemmar.

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan
besvärsmyndigheten stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, 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 ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns
tillgängligt i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller
en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
- beslutet har tillkommit i oriktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
- beslutet annars strider mot lag.
Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär anförs hos Åbo förvaltningsdomstol.
Besöksadress: Lasarettsgatan 2-4, Åbo
Postadress:
PB 32, 20101 Åbo
Telefonnummer: 029 56 42410 (kundservice / registratorskontor), 029 56 42411
(expedition), I fall av telekommunikationsavbrott 050-443 520
Fax:
029 56 42414
E-post:
turku.hao@oikeus.fi
Växel:
029 56 42400
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig
form.
Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
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I besvären, som riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
- det beslut i vilket ändring söks,
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas.
I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens
talan förs av personens lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvärsskriften, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i besvären.
I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig nödvändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande ska
också e-postadress uppges.
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett
elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets
autenticitet och integritet.
Till besvären ska bifogas
- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i
enlighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015)

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns registratur.
Post- och besöksadress:
E-postadress:
Telefonnummer:
Faxnummer:

Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi
* 0247 431 222 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)
0247431 343

Registraturen är öppen må-fre 9.00 - 15.00

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

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät från

Utdragets riktighet intygar

