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§ 144

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 145

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Camilla Sandell och Bengt Hartman.

§ 146

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen
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KARKULLA:153 /2014

§ 147

Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva

Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
I samkommunens förvaltningsstadga § 58 stadgas att beslut om inköp och försäljning
av tillgångar inom bestående aktiva fattas av styrelsen enligt grunder som fullmäktige
godkänt och i samma förvaltningsstadga § 9 sägs att styrelsen beslutar om köp,
försäljning och byte av fast och lös egendom upp till ett maximibelopp som årligen
fastställs av fullmäktige.
Enligt den förvaltningsstadga som gällde till utgången av år 2012 ankom det på
styrelsen att besluta om köp, försäljning och byte av fast egendom upp till ett
maximibelopp om 300 000 euro. Eftersom inflationen under de år som gått sedan den
gamla förvaltingsstadgan trädde i kraft 2009 har försämrat penningvärdet med drygt 10
% vore det lämpligt att nu höja maximivärdet från 300 000 euro. Enligt nu gällande
förvaltningsstadga (§ 58) kan styrelsen delegera sin beslutanderätt gällande köp och
försäljning av tillgångar inom bestående aktiva till andra organ och tjänsteinnehavare.
Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2015 har rätt att besluta om köp,
försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om
500 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar
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KARKULLA:143 /2014

§ 148

Utdelning av stipendier från Kårkullas jubileumsfond

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Kårkullas jubileumsfond grundades 10.10.1985 av Kommunalförbundet för omsorger i
Svenskfinland som en stipendiefond för kommunalförbundets personal.
De av styrelsen godkända stadgarna från den 29.9.2009 stipulerar följande: ”Fondens
syfte är att genom utdelning av stipendier ge möjlighet för samkommunens personal till
utveckling inom sitt yrke. Ur fonden kan beviljas stipendier till samkommunens
klienter för kultur och idrott.”
Enligt jubileumsfondens stadgar läggs 40 % av fondens årliga avkastning till fondens
kapital och resten anvisas för utdelning i enlighet med stadgarna. Stipendierna utlyses
att sökas en gång per år i november.
I stadgarna står det också ”Ifall avkastningen något år inte delas ut i sin helhet, skall
den summa som inte utdelats överföras till följande år”.
Ur fonden har det delats ut senast år 2010 totalt 1 485 euro och efter det har inga
utdelningar skett. Avkastningen för åren 2011 – 2013 är totalt ca 4 266 euro och
summan som är utdelningsbar i november 2014 är därmed ca 2 560 euro.
Bilaga:

Jubileumsfondens stadgar

Förslag:

Styrelsen godkänner att tiden och utdelningsgrunderna följer jubileumsfondens stadgar
och att den utdelningsbara summan för år 2014 är ca 2 560 euro.

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Personalchefen

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar
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Styrelsen
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KARKULLA:154 /2014

§ 149

Användning av medel som inkommit som gåvor under jubileumsåret
2010

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Under jubileumsåret 2010 öppnades ett skilt bankkonto för gåvor i samband med
uppvaktningen av samkommunen. Kårkulla emottog i form av pengar totalt ca 10 500
euro under året. Medlen reserverades för ”utvecklingsstördas rekreation”.
Tillsvidare har inga medel delats ut. Föreslås att ansökningen av medlen kunde följa
samma ansökningstid som jubileumsfonden har, dvs en gång per år i november.
Summan som delas ut avgörs från år till år beroende på inkomna ansökningar och delas
ut årligen tills alla medel på kontot är utdelade.
Förslag:

Styrelsen godkänner att ansökningstiden för de medel som influtit som gåvor under
jubileumsåret 2010 följer jubileumsfondens ansökningstid samt att summan som delas
ut avgörs från år till år beroende på inkomna ansökningar och delas ut årligen tills alla
medel på kontot är utdelade.

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Personalchefen

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar
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KARKULLA:87 /2013

§ 150

Utlåtande om regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och
hälsovården

Styrelsen 28.1.2014 § 11
Utkast om lag om ordnandet av social- och hälsovården
Beredning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
19.12.2013 överlämnades lagförslaget om social- och hälsovårdens struktur till
omsorgsminister Huovinen. Lagförslaget finns att läsa på social- och
hälsovårdsministeriets nätsida under adressen:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9763021&name=DLFE28319.pdf
Social- och hälsvårdsministeriet skickade vid årsskiftet ut en enkät till alla kommuner
och samkommuner, där dessa kan ge sina utlåtanden om lagförslaget. På postningslistan
hade Kårkulla samkommun fallit bort, vilket visat sig bero på felaktig sändlista hos
social- och hälsovårdsministeriet. Enkäten ska besvaras före 13.3.2014. Enkäten finns
som bilaga.
Lagförslaget behandlas nu av regeringen, varefter det via riksdagen går till
grundlagsutskottet. Avsikten är att fastställa lagen före riksdagens sommarsemester.
Enligt lagförslaget kan Kårkulla samkommun inte fortsätta i nuvarande form. Styrelsens
och fullmäktiges presidier sammankom 15.1.2014 för att diskutera den uppkomna
situationen, samt olika förslag om hur samkommunen kunde fortsätta i framtiden.
6.2.2104 finns reserverat tid för diskussioner med svenska riksdagsgruppen.
Diskuterades också övriga påverkningsmöjligheter. På basis av diskussionerna med
presidierna finns som bilaga en sammanställning av förslag och tankar som ska föras
fram 6.2, men vilka också ska ligga som grund för svaren på ministeriets enkät.
Styrelsens bör på sina möten 28.1. och 27.2. ingående diskutera samkommunens
framtida ställning och olika påverkningsmöjligheter.
Förslag:

Styrelsen diskuterar lagförslaget, enkäten och samkommunens framtida ställning, samt
olika påverkningsmöjligheter.

Förslag: (ekonomidirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

__________________________

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen
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Styrelsen 27.2.2014 § 26
Samkommunens utlåtande om utkastet till regeringspropositionen om lag om ordnandet
av social- och hälsovården
Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Styrelsen behandlade 28.1.2014 ett utkast till utlåtande om social- och
hälsovårdsreformen. Fullmäktigeorförande Christer Rönnlund, styrelseordförande
Veronica Hertzberg och samkommunsdirektör Märta Marjamäki deltog 6.2. i ett av
Folktinget anordnat diskussionstillfälle om social- och hälsovårdsreformen. I mötet
deltog de svenskspråkiga handikapporganisationerna och Kårkulla samkommun, samt
representanter för Folktinget. Diskussionerna rörde sig om hur man kunde bygga upp
ett svenskspråkigt, nationellt ”uppdrag” kring eller i samarbete med Kårkulla
samkommun. Samma dag besöktes också SFP:s riksdagsgrupp för att informera om
dagens Kårkulla och framföra olika tankar om hur samkommunens verksamhet kunde
garanteras i framtiden.
Styrelsens ordförande och viceordförande gick 11.2. tillsammans med
samkommunsdirektören och ekonomidirektören igenom lagförslaget för att närmare
skissa upp modellförslag. Social- och hälsovårdsministeriets enkät gällande utlåtandet
ifylldes preliminärt. Beslöts att konsultera universitetslektor Siv Sandberg vid Åbo
Akademi. Samkommunsdirektören träffade 17.2. Siv Sandberg för att gå igenom de
olika förslagen, samt med henne diskutera olika lösningar. På basis av ovan nämnda
diskussioner framläggs ett förslag, där samkommunens verksamhet, särställning och
olika organisationsmodeller presenteras.
Utlåtandet om social- och hälsovårdsreformen ska lämnas in före 13.3.2014.
Samkommunen kommer att kontakta olika ministrar i regeringen i februari-mars.
Bilaga

Förslag till utlåtande, förslag till ifylld enkät (som görs efter styrelsemötet på
Webropol) samt modeller för hur samkommunens förvaltning kunde ordnas i framtiden

Förslag:

Styrelsen beslutar att avge bifogade förslag som sitt utlåtande om social- och
hälsovårdsreformen.
Styrelsen beslutar dessutom att samkommunens ställningstagande distribueras till
samtliga medlemmar i samkommunens fullmäktige för politisk påverkan i resp. region
och på riksnivå.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Styrelsen antecknade till protokollet att styrelsens ordförande och
samkommunsdirektören besöker justitieminister Anna-Maja Henriksson 6.3, allsvenska
riksdagsgruppen 7.3 och social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 11.3. I besöket
hos minister Risikko deltar också styrelsemedlemmen Kari Hagfors.

Delges:
Justering

Social- och hälsovårdsministeriet, medlemmarna i samkommunens fullmäktige
Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
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Kårkulla samkommun
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_______________________________
Styrelsen 29.4.2014 § 49
Regeringspropositionen om lag om ordnandet av social- och hälsovården
Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Regeringen gjorde 23.3.2014 ett beslut om ramarna för de nya modellerna inom socialoch hälsovården. Enligt detta ska landet delas in i fem Sote –områden. De nya
regionerna byggs upp kring de nuvarande strukturerna, dvs. de fem
universitetssjukhusen. Dessa ska ansvara för ordnandet av all social- och hälsovård i
framtiden. Finansieringen kommer från kommunerna. Kommunerna är också i
framtiden med genom att producera tjänsterna.
På riksnivå har det tillsatts en parlamentarisk styrgrupp, som fortsätter att utarbeta ett
lagförslag utgående från dessa ramar. Den ministergrupp som arbetat med social- och
hälsovårdsreformen, den s.k. Sotepol –gruppen, fortsätter också sitt arbete.
Enligt statsrådets information 10.4.2014, är tidtabellen sådan, att ett utkast till
regeringsproposition ska skickas för utlåtanden i juni 2014; propositionen ska avges till
riksdagen i oktober 2014; lagen ska träda i kraft våren 2015 och senast 1.1.2017 ska de
nya områdena inleda sin verksamhet.
På Folktingets session 5.4.2014, dit samkommunsdirektören var inbjuden, hämtade
s.g.s. alla politiska partier fram behovet av att Kårkullas verksamhet måste bevaras
intakt och att en lösning måste utarbetas för detta.
Fullmäktigeordföranden, styrelseorföranden och samkommunsdirektören kommer att
föra en diskussion 16.4.2014 med statssekreterare Marcus Rantala och träffa
riksdagsledamot Ullamaj Wideroos 22.4.2014. Den sistnämnda sitter i den
parlamentariska styrgruppen.
Styrelsen bör diskutera den nya situationen och utvärdera olika organisationsmodeller
för Kårkulla med tanke på framtiden. Information från de nämnda diskussionerna och
preliminära organisationsmodeller presenteras på styrelsemötet.
Förslag:

Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och beslutar om fortsatta åtgärder.
Samkommunsdirektören presenterade följande tillägg till föredragningen på
sammanträdet:
Fullmäktigeordförande Christer Rönnlund, styrelseordförande Veronica Hertzberg och
samkommunsdirektör Märta Marjamäki deltog 16.4. i en diskussion om SoHä och
Kårkulla med statssekreterare Marcus Rantala. Diskussionen med riksdagsledamot
Ulla-Maj Wideroos blev uppskjuten till 29.4.
På mötet 16.4. framkom en önskan om en utredning om framtiden för Kårkulla
samkommun på grund av det nya SoHä – förslaget. Det finns ett behov att samla alla
uppgifter gällande ärendet i en utredning/rapport. Tidtabellen är synnerligen ansträngd.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar
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Ett lagförslag borde enligt statens planer finnas inom majmånad. Utredningen borde
därför redan inom majmånad klargöra möjligheter till olika organisationsmodeller så att
de kan presenteras på styrelsens ekonomiplaneringsseminarium i slutet av maj.
Utredningen bör finslipas inom juni. Informationen om vad det nya SoHä –förslaget
innebär styr utredningens innehåll. För tillfället finns synnerligen knapphändiga
uppgifter att tillgå. Social- och hälsovårdsministeriet har per 24.4. inbjudit kommuner
och samkommuner till ett hörandetillfälle 6.5. i Helsingfors.
På basis av förda diskussioner föreslås, att samkommunsdirektören under maj-juni
månad befrias från sina löpande arbetsuppgifter och gör en utredning om
samkommunens situation och framtida ställning. I utredningen bör bl.a. ingå att utreda
olika organisationsmodeller (frivillig samkommun, kommunalt affärsverk, affärsverk),
möjligheter till att producera annan service än idag, fastighetsförvaltningens
organisation i framtiden och samarbetsmöjligheterna med bl.a. Finlands svenska
kompetenscentrum inom det sociala området.
Ansvaret för samkommunsdirektörens löpande ärenden överflyttas på ledningsgruppen
och förvaltningssekreteraren. Ansvaret för pågående verksamhets- och
budgeteringsprocess är dock fortfarande kvar hos samkommunsdirektören.
Ledningsgruppens medlemmar (ekonomidirektör, verksamhetschef, personalchef och
chefen för EUC), samt förvaltningssekreteraren får en engångsersättning om 500 euro
per person för tilläggsuppgifterna och det utökade ansvaret. Samkommunen står för
kostnaderna för utredningen.
Nytt förslag:
Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet, med ändring av sitt tidigare förslag,
att styrelsen beslutar att en utredning om samkommunens framtida ställning görs av
samkommunsdirektören i maj-juni. Samkommunens ledningsgrupp och
förvaltningssekreteraren sköter under nämnda tid samkommunsdirektörens löpande
ärenden och får för detta en engångsersättning om 500 euro per person.
Beslut:

Styrelsen godkände det ändrade förslaget.
Antecknades till protokollet att ekonomidirektör Martin Nordman och
förvaltningssekreterare Carola Isaksson inte närvar vid behandlingen av ärendet på
grund av jäv och att som sekreterare för denna paragrafs del fungerade
samkommunsdirektören.

________________________________
Styrelsen 25.6.2014 § 94
Regeringspropositionen om lag om ordnandet av social- och hälsovården / Utredning
Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi

I enlighet med styrelsens beslut 29.4 har samkommunsdirektören gjort en utredning om
samkommunens situation och framtida ställning. I stycket om organisationsmodeller
Justering

Protokollet framlagt
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Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sid
9

har konsulterats OFR Krister Rehn från BDO Audiator Ab. I utredningen har inte
särskilt getts förslag gällande samkommunens fastighetsförvaltning.
Bilaga:

Utredning; Kårkulla samkommun och social- och hälsovårdsreformen

Förslag:

Styrelsen tar del av utredningen.

Beslut:

På förslag av ordförande gick styrelsen genom förslaget kapitel för kapitel.
Styrelsen godkände utredningen.

__________________________________
Styrelsen 25.9.2014 § 150
Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Den parlamentariska styrgruppen för strukturreformen inom social- och hälsovården har
upprättat ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag
omordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig till den.
Propositionen finns under adress: http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot.
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om propositionen. Utlåtandet ska
besvaras elektroniskt. Det finns också en textversion av enkäten. Utlåtandet ska vara
ministeriet tillhanda 14.10.2014. Svaren som ges är offentliga.
Bilagor:

textversion av enkäten
förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården (per post)
Effektbedömningarna som gäller reformen blir klara i mitten av september och lämnas
separat till dem som ombetts ge ett utlåtande. Utredningen om propositionsutkastets
förhållande till grundlagen pågår fortfarande. Detta utredningsarbete kan orsaka
detaljförändringar i utkastet till proposition.
Förslaget till Kårkulla samkommuns utlåtande presenteras på mötet, eftersom
konsekvensbedömningarna inte ännu finns att tillgå.

Förslag:

Förslaget lämnas på styrelsemötet.

Beslut:

Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen remitterar ärendet och
behandlar det slutliga förslaget till utlåtande på ett extra sammanträde 9.10.2014.
Förslaget godkändes.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar
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KARKULLA:80 /2014

§ 151

Tidtabellsändring gällande lediganslagning av tjänsten som
samkommunsdirektör

Styrelsen 22.5.2014 § 70
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Lov att lediganslå tjänsten som samkommunsdirektör
Samkommunsdirektör Märta Marjamäki har för avsikt att gå i pension så att den sista
arbetsdagen är 31.5.2015. Samkommunsdirektören väljs av samkommunens
fullmäktige. Processen att besätta tjänsten tar rätt lång tid, varför fullmäktige i juni 2014
bör ge tillstånd att lediganslå tjänsten.
I dags läge är det många lagförändringar på kommande: en ny lag om social- och
hälsovårdens struktur, en ny socialvårdslag, en ny lag omhandikappvården och en ny
kommunallag. I detta läge är det viktigt att tjänsten som samkommunsdirektör besätts
ordinariter.
Tidtabellen för lediganslagning av tjänsten är augusti-september 2014. Under hösten
görs intervjuer och testningar. Avsikten är att fullmäktige i början av år 2015 väljer ny
samkommunsdirektör och att nuvarande samkommunsdirektör ska kunna introducera
sin efterträdare under våren 2015.
Förslag:

Styrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tjänsten som samkommunsdirektör får
lediganslås hösten 2014.

Beslut:

Förslaget godkändes.

_______________________
Fullmäktige 12.6.2014 § 15
Beslut:

Fullmäktige godkände förslaget.

________________________
Styrelsen 25.9.2014 §
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Samkommunsdirektör Märta Marjamäki har meddelat fullmäktige 12.6.2014 om sin
avsikt att gå i pension fr.o.m 1.6.2015. På grund av externa händelser har
samkommunsdirektören beslutat att skjuta upp sin pensionering så att hennes sista
arbetsdag är 30.9.2015.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
11

Den nya tidtabellen skulle innebära att tjänsten lediganslås i januari 2015 och att
junifullmäktige väljer en ny samkommunsdirektör. Således skulle inget extra
fullmäktigemöte behövas för valet. Den nya samkommunsdirektören skulle tillträda
1.9.2015 och få introduktion under september månad 2015.
Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att den nya tidtabellen för lediganslagning och val av
ny samkommunsdirektör godkänns.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
12
KARKULLA:96 /2014

§ 152

Ändring av tjänst och befattningar i region Åboland

Regionala nämnden i Åboland 19.5.2014 § 19
Föredragning: Regionchef Clara Kronqvist-Sundström, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Inom verksamheten i Åboland finns behov av förändringar i benämningar av vissa
befattningar. Ärendet har aktualiserats nu i och med att befattningar från vårdhemmet
skall överföras till boendevården. Bl.a. finns av gammalt inom vårdhemmet 11
vårdbiträden och inom Övervägens serviceenhet 2 vårdbiträden och i Småland finns 1
vårdbiträde. I samband med pensioneringar kan det vara motiverat att ändra vissa
befattningar. Arbetsuppgifterna och förväntningarna på anställdas arbetsinsats är ofta
de samma oberoende av om man är vårdare eller vårdbiträde. I de fall kompetent
personal inte finns att tillgå blir lönesättningen vårdbiträdes lön och anställningen
tillfällig. En del andra saker behöver också rättas.
Föreslås följande ändringar:
Nr 511 Köksbiträde ändras till kokerska
Nr 512 Köksbiträde ändras till kokerska
Nr 522 Tvätteribiträde ändras till vårdare
Nr 565 Vårdbiträde, Fyrväpplingens se, ändras till vårdare
Nr 558 Vårdbiträde, Fyrväpplingens se ändras till vårdare, halvtidsbefattning
Nr 43 Handledare, Skansvägens se, ändras från tjänst till befattning och överförs från
dagvård till boendevård.
Nr 611 Vårdbiträde, Smålands se, ändras till vårdare
Budgetmässigt innebär en ändring från köksbiträde till kokerska ökning av
lönekostnader med 40 €/mån/person. Ändringen av tvätteribiträde till vårdare medför
en höjning av 215 €/mån på lönekostnaderna. Ändringen från vårdbiträde till vårdare
medför att lönen stiger med 268 €/ mån. Ändring av handledare från tjänst till
befattning medför ingen löneförändring. Totalt på årsnivå för alla 11.580 €. I övriga
regioner finns inga vårdbiträden i lönestaten i allmänhet.
Förslag:

Nämnden besluter att ovan föreslagna ändringar förs till styrelsen för godkännande för
att gälla fr.o.m. 1.1.2015.

Beslut:

Nämnden godkände ärendet enligt förslag.

Delgivning: Berörda enheter
_________________________
Styrelsen 25.9.2014 § 152
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Förslag:

Styrelsen godkänner de föreslagna ändringarna enligt följande:

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
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Nr 511 Köksbiträde ändras till kokerska
Nr 512 Köksbiträde ändras till kokerska
Nr 522 Tvätteribiträde ändras till vårdare
Nr 565 Vårdbiträde, Fyrväpplingens se, ändras till vårdare
Nr 558 Vårdbiträde, Fyrväpplingens se ändras till vårdare, halvtidsbefattning
Nr 43 Handledare, Skansvägens se, ändras från tjänst till befattning och överförs från
dagvård till boendevård.
Nr 611 Vårdbiträde, Smålands se, ändras till vårdare
Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges: personalförvaltningen

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
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KARKULLA:96 /2014

§ 153

Ändring av tjänster och befattningar

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
I samband med budgetprocessen inför år 2015 finns det behov av ändringar av tjänster
och befattningar. Ur nedanstående förteckning framgår förslag till ändringar fr.o.m.
1.1.2015
Ekonomi/fastighetsförvaltningen föreslår följande ändring:
Nr 501 Kanslist ändras till fakturerare
Nr 324 Fastighetsskötare 50 % Österbotten
ändras till teknisk disponent (50%)
nr 1211 och utökas till heltid

0 euro

+ 11 000 euro på årsnivå men
inbesparing på sikt genom
effektiverad fastighetskötsel

Motivering: benämningen fakturerare ger en bättre bild av arbetsuppgifterna och gör
kommunikationen lättare med externa intressenter.
Det finns ett uppenbart behov av en teknisk disponent i Österbotten och ändringen kan
nu genomföras då fastighetsskötaren går i pension.
Ovan nämnda förslag finns inberäknade i budgetförslaget för 2015
Förslag:

Styrelsen besluter att ändringar nedan gäller fr.o.m. den 1.1.2015.
Befattning nr 501 Kanslist ändras till befattning som fakturerare
Befattning nr 324 Fastighetsskötare 50 % Österbotten ändras till en tjänst som teknisk
disponent (50%) nr 1211 och utökas till heltid.

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Personalförvaltningen

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
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KARKULLA:162 /2014

§ 154

Utse styrgrupp för BL-fonden

Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommun mottog 28.12.2000 en donation på 7.400 Nokia-aktier av en
donator, som önskade förbli anonym. Enligt gåvobrevet skall de donerade medlen
förvaltas som en skild fond och fondens avkastning användas för bl.a. sådan utrustning
för handikappade som inte finansieras med kommunala medel, främst i västra Nyland
och Mellannyland.
Styrelsen godkände 19.1.2001 § 14 följande stadgar för fonden:
1.
Fondens namn är BL-fonden för menlösa barn. Fondens grundkapital utgörs av 7.400
Nokia-aktier, som på donationsdagen den 28.12.2000 var värda ca 2.000.000 mk.
2.
Fondens syfte är i enlighet med gåvogivarens önskan att anskaffa sådan utrustning och
hjälpmedel för handikappade och förståndshandikappade som inte kan erhållas med
kommunala medel. Fondens avkastning används i första hand för personer eller
verksamhet i västra Nyland och Mellannyland.
3.
Fonden förvaltas av en styrgrupp på 3 personer, som utses av Kårkullas styrelse för en
period på 4 år. Frågor avgörs i styrgruppen med enkel majoritet. Kårkullas styrelse
ger vid behov allmänna direktiv för fondens förvaltning.
4.
Fonden förvaltas så att dess kapital icke förslösas, utan en del av avkastningen
används till att förkovra fondens kapital. Till fonden kan anslutas andra
donationsmedel.
5.
Styrgruppen beslutar om användningen av fondens avkastning utgående från
ansökningar, som förordats av regional socialdirektör, sektorschef eller beslutande
organ.
6.
Fonden och dess användning granskas och revideras på samma sätt som Kårkulla
samkommuns ekonomi i övrigt. Gåvogivaren har rätt att få information om
användningen av fondens medel.
7.
Kårkulla samkommun förbinder sig att inte publicera eller på annat sätt ge spridning
åt gåvogivarens identitet.
Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Justering

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Protokollet framlagt
till påseende

Sid
16

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
17

En utdelning av BL-fondens medel är nu aktuell. Den styrgrupp som styrelsen
26.01.2010 § 16 utsåg för sin mandatperiod för förvaltningen av fondmedlen bestod av
styrelsens ordförande och viceordförande samt ekonomidirektören med
samkommunsdirektören som ersättare.
Eftersom ny styrelse har valts för perioden 2013-2016 torde man utse en ny styrgrupp
för innevarande mandatperiod. Styrgruppen kunde lämpligen bestå av styrelsens
presidium och ekonomidirektören. Denna sammansättning är ändamålsenlig även med
tanke på sammanträdena, som i så fall kunde hållas i anslutning till ett styrelsemöte.
Förslag:

Styrelsen beslutar utse en styrgrupp för BL-fonden bestående av styrelsens ordförande
och vice ordförande samt ekonomidirektören med samkommunsdirektören som
ersättare.

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges:

Justering

Styrgruppen, ekon

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
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KARKULLA:161 /2014

§ 155

Avtal för byggande av en ny boendeenhet i Pedersöre

Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
I den ekonomiplan 2015-2017 som den österbottniska nämnden godkänt på enhetsnivå
28.08.2014 § 59 finns antecknat en ny boendeenhet i Pedersöre kommun med planerad
inflyttning 1.5.2016. Pedersöre bostäder FAB har meddelat att de är villiga att stå som
byggherre för projektet under förutsättning av ARA beviljar understöd så att hyrorna
kan hållas på en nivå som Folkpensionsanstalten i sin helhet kan godkänna som till
bostadsbidrag berättigade.
Bilaga

Förslag till avtal alt A
Förslag till avtal alt B
Förslaget till avtal enligt alternativ A är så gott som identiskt med de avtal som
samkommunen tidigare godkänt för motsvarande projekt. Avvikande i alternativ B är
att samkommunen inte längre skulle ansvara för rekrytering av hyresgästerna till
boendena och att Kårkulla inte skulle stå för hyreskostnaderna i det fall att hyresgäster
inte kan
hittas. (Punkt 9 i alt A). Principiellt är detta en mycket viktig fråga med tanke på Sotereformen och dess inverkan på kommunernas och samkommunens roll efter
genomförda reformer. Samkommunens ledningsgrupp diskuterar problematiken 22.9.
varför förslag ges först på mötet.
Förslaget ges på mötet efter det att ledningsgruppen diskuterat ärendet.

Föredragning på mötet:
Samkommunens ledningsgrupp diskuterade ärendet 22.09.2014. Ledningsgruppen anser
att Kårkulla samkommun med tanke på den osäkerhet som råder angående Sotereformen och den uppgiftsfördelning mellan soteområden, samarbetsområden,
samkommun och primärkommun som uppstår som en följd av reformen inte kan
garantera hyran en lång tid framåt för ett projekt vars klientunderlag samkommunen
sannolikt inte kan påverka, ännu mindre besluta om. Däremot kan man utgående från
det utlåtande Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad givit dra den slutsatsen att
samarbetsområdet kring Jakobstad lämpligen kunde stå som hyresgarant för detta
projekt där ett fastighetsaktiebolag i en av medlemskommunerna fungerar som
byggherre.
Förslag:

Ekonomidirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen beslutar godkänna avtal för
byggande av boendeenhet i Pedersöre enligt alternativ B.
Styrelsen beslutar justera paragrafen omedelbart

Beslut:

Förslaget godkändes.
Beslöts dessutom enhälligt, på förslag av Cornelius Colliander, anteckna att ärendet
skulle ha behandlats i den regionala nämnden i Österbotten.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Justering

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Protokollet framlagt
till påseende

Sid
19

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
20

Antecknades till protokollet att Roger Eriksson inte närvar vid behandlingen av ärendet
på grund av jäv med samfundsjäv som orsak.
Paragrafen justerades omedelbart.
Delges:

Justering

regionala nämnden i Österbotten, Pedersöre bostäder FAb, social- och hälsovårdsverket
i Jakobstad, fastighetschefen

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
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KARKULLA:164 /2014

§ 156

Fastställande av hyror för enskilda hyresgäster i Peppargränds
boendeenhet i Pargas

Beredning: Regionchefen i Åboland Clara Kronqvist-Sundström
Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Det av Kårkulla samkommun byggda och med hjälp av ARA-stiftelsen finansierade
huset på Peppargränd i Pargas blev färdigt för inflyttning den 01.09.2014. Fastigheten
omfattar 791,4 kvm, fördelat på 15 bostäder samt allmänna utrymmen och personalens
utrymmen.
Fastighetschef Peter Blomgren har gjort upp ett förslag till hur man kan räkna ut hyran
per bostad.
Bilaga:

Förslag till fördelning av hyreskostnaderna
Av bilagan framgår fördelningen av de enskilda bostädernas yta och fördelningen av
de övriga, allmänna utrymmena. Fördelningen av hyreskostnaderna gällande allmänna
utrymmen och därmed den totala hyreskostnaden för olika bostäder har diskuterats med
enhetschef och reg.chef i Åboland som omfattar bifogat förslag till hyreskostnader.
Totalt uppgår hyreskostnaden för huset till 8 243,26€/mån., varav samkommunen
skulle stå för 723,15 euro eller 8,8 % av totalhyran. För de enskilda bostäderna varierar
hyran mellan 483,49 €/mån och 517,87 €/mån. vilka understiger det av
Folkpensionsanstalten godkända maximibeloppet för bostadsbidrag (518 €/månad).

Förslag: (ekonomidirektören)
Styrelsen beslutar fastställa hyrorna för de enskilda hyresgästerna på Peppargränd i
Pargas enligt uträkning i bilaga att gälla fr.o.m. 01.09.2014.
Beslut:

Förslaget godkändes.
Beslöts dessutom enhälligt, på förslag av Cornelius Colliander, anteckna att ärendet
skulle ha behandlats i den regionala nämnden i Åboland.

Delges:

Justering

Nämnd Åboland, faktureringen, fastighetsservice

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
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KARKULLA:163 /2014

§ 157

Fastställande av hyror för enskilda hyresgäster i Mästargränds
boendeenhet i Kimitoön

Beredning: Regionchefen i Åboland Clara Kronqvist-Sundström
Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Hyresavtalet gällande Solkullastiftelsen r.f:s fastighet på Mästargränd i Kimitoön med
14 bostäder godkändes av styrelsen den 27.03.14 § 38. Hyresavtalet gäller fr.o.m. den
01.09.2014 för en tid om 10 år. Hyran uppgår till 6 310 €/mån. Dessutom tillkommer
kostnader för värme, vatten och avlopp, för närvarande 1 053 €/mån, totalt är hyran
således 7 363 €/månad. Fastigheten omfattar 631 kvm fördelat på 14 lägenheter samt
allmänna utrymmen och personalens utrymmen.
Bilaga: Förslag till fördelning av hyreskostnaderna
Fördelningen av hyreskostnaderna gällande allmänna utrymmen och därmed den totala
hyreskostnaden för olika lägenheter har diskuterats med enhetschef och reg.chef i
Åboland som omfattar bifogat förslag till hyreskostnader för enskilda hyresgäster.
Förslag: (ekonomidirektören)
Styrelsen beslutar fastställa hyrorna för de enskilda boarna på Mästargränd i Kimitoön
enligt uträkning i bilaga att gälla fr.o.m. 01.09.2014.
Beslut:

Förslaget godkändes.
Beslöts dessutom enhälligt, på förslag av Cornelius Colliander, anteckna att ärendet
skulle ha behandlats i den regionala nämnden i Åboland.

Delges:

Justering

Nämnd Åboland, faktureringen, fastighetsservice

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sid
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KARKULLA:4 /2014

§ 158

Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2013

Revisionsnämnden 24.3.2014 § 5
Nämnden uppgör riktlinjer för utvärderingsberättelsen 2013 samt fastställer agenda för
nästa möte.
Beslut:

BDO Audiator uppgör en stomme till utvärderingsberättelse som skickas per e-post till
nämndmedlemmarna senast 8.4.2014.

_______________________________
Revisionsnämnden 15.4.2014 § 6
Nämnden fortsätter med arbetet kring utvärderingsberättelsen 2013.
Beslut:

Nämnden färdigställde utvärderingsverättelsen 2013 och undertecknade den.
Utvärderingsberättelsen skickas fullmäktige för kännedom.

_______________________________
Fullmäktige 12.6.2014 § 10
Enligt kommunallagen § 71 ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller
granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om,
samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp
har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.
Bilaga:

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2013
I utvärderingsberättelsen föreslår revisionsnämnden att fullmäktige inbegär styrelsens
genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2014.

Beslut:

Fullmäktige beslöt i enlighet med revisionsnämndens förslag inbegära styrelsens
genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2014.

Delges:

Styrelsen

_______________________________
Styrelsen 25.09.2014 § 159
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Fullmäktige beslöt 12.06.2014 att i enlighet med revisionsnämndens förslag inbegära
styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september
Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sid
24

2014. Revisionsnämnden märkte de påpekanden som tidigare förts fram men som ännu
inte åtgärdats med kursiv stil i utvärderingsberättelsen och därför har de
redovisningsskyldiga ombetts att redogöra endast för dessa påpekanden och
påpekanden som man inte tidigare motiverat i den vidare behandlingen av
utvärderingsberättelsen 2013.
Stödmaterial: Utvärderingsberättelsen 2013
4.1 Förvaltningen, övergripande strategi för hela samkommunen
En uppdatering av samkommunens övergripande strategi har lyfts upp som en
övergripande målsättning för hela samkommunen i ekonomiplanen 2015. Den
övergripande målsättningen ingår som en del av kvalitetshandboken. Hösten 2014 har
arbetet med att uppdatera kvalitetshandboken och påbörja en certifieringsprocess
inletts. Den övergripande strategin har inte uppdaterats sedan år 2009 på grund av att
styrelsen ansett att samkommunens framtida vision och strategi är beroende av
hurudana riktlinjer man på statligt håll drar upp för strukturering av social- och
hälsovården i framtiden. Utgående från att planeringen av reformen inom social- och
hälsovård nu framlagt ett lagförslag, är det lättare att uppdatera visioner och strategin
för samkommunen.
4.6 Dagverksamhet, plan för de äldre
En utveckling av dagverksamheten och ett beslut om dess riktlinjer är av betydelse för
att planera för de yngre och de åldrande utvecklingsstörda inom verksamheten. Även
riktlinjer för hur aktiviteter ordnas och debiteras för de pensionerade klienterna i
boenden är av relevans. Arbetet kring riktlinjerna för den dagliga verksamheten har
försenats pga lång arbetsfrånvaro av utvecklaren inom daglig verksamhet samt att
tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret länge var obesatt under år 2013.
Under år 2014 har påbörjats utarbetning av riktlinjer för seniorboende och deras dagliga
verksamhet samt aktiviteter för seniorer inom samkommunens tjänster.
4.6 Missbrukarvård, kösystem
Missbrukarvården har två olika former av kunder, dels sådana som betalar årsavgift och
dels sådana som betalar för vården i form av betalningsförbindelse. Ingendera gruppen
har företräde till vård. Klienter tas in i anmälningsordning.
Förslag:

Med anledning av utvärderingsberättelsen 2013 godkänner styrelsen bemötandena ovan
att föreläggas revisionsnämnd och fullmäktige.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen godkänner förslaget
och att samkommunsdirektören kompletterar genmälet till fullmäktige med ett
bemötande gällande utvärderingen av personalförvaltningen.
Styrelsen godkände det ändrade förslaget.

Delges:
Justering

revisionsnämnden, fullmäktige
Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Justering

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Protokollet framlagt
till påseende

Sid
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Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
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KARKULLA:165 /2014

§ 159

Finansieringsstrategi för Kårkulla samkommun

Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Enligt kommunallagen § 13 besluter fullmäktige om grunderna för ekonomin,
finansieringen och placeringsverksamheten och om upplåning och utlåning i samband
med godkännandet av budgeten och ekonomiplanen. Revisionsnämnden har också i
utvärderingsberättelsen för år 2013 efterlyst att Kårkulla samkommun borde ha en
lånestrategi där det skulle ingå bestämmelser om bl.a. lånestockens maximibelopp och
låneportföljens skydd mot räntefluktuationer. I praktiken innebär detta att fullmäktige
årligen vid godkännande av budgeten samtidigt godkänner ett maximivärde för
Kårkulla samkommuns låneupptagning respektive år. Fullmäktige godkänner även
Kårkulla samkommuns finansieringsstrategi och revideringar av denna.
Styrelsen har det verkställande ansvaret och beslutanderätten när det gäller upplåning
och placeringar. Styrelsen kan sedan enligt förvaltningsstadgan delegera rätten att
besluta om upplåning och placeringar. Styrelsen ansvarar även för hur riskhanteringen
genomförs och samordnas samt beslutar om försäkring av Kårkulla samkommuns
egendom och ansvar enligt de grunder fullmäktige godkänt för intern kontroll och
riskhantering. Inom ramen för denna skrivning kan Kårkulla samkommun även ingå
behövliga förpliktelser för att skydda lån. Styrelsen kan delegera även denna
beslutanderätt.
Fullmäktige beslöt 15.10.2013 § 41 att Kårkulla samkommun under år 2014 kan placera
maximalt 200 000 euro i fonder med en volatilitet på högst 12,5 % och maximalt
100 000 euro i indexlån med 100 procentig kapitalgaranti men där avkastningen
varierar i enlighet med det (de) index respektive lån är bundet till samt att övriga
finansieringstillgångar kan placeras i räntefonder, masskuldebrev, kortfristiga
depositioner, obligationsfonder eller i övriga placeringsfonder med en volatilitet på
högst 2,0 %.
När finansmarknaden just nu är som den är med exceptionellt låga räntor samtidigt som
samkommunens lånestock p.g.a. ett digert investeringsprogram kommer att stiga
betydligt de närmaste åren finns det ett uppenbart behov av att se över samkommunens
finansieringsläge utgående från de premisser som föreslås i bifogade
finansieringsstrategi.
Bilaga:

Förslag till finansieringsstrategi för Kårkulla samkommun

Förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att bifogade finansieringsstrategi godkänns.

Förslag (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Justering

Förslaget godkändes.

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Justering

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Protokollet framlagt
till påseende

Sid
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Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sid
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KARKULLA:9 /2014

§ 160

Kårkulla samkommuns ekonomiska situation 01.01- 31.08.2014

Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Bokföringen för augusti månad är ännu inte till 100 % avslutad den 18 september men
enligt de preliminära uppgifter som nu finns att tillgå ser det ut som om
verksamhetsbidraget skulle vara drygt 430 000 euro bättre än vid motsvarande tid ifjol.
Enligt samma preliminära uppgifter skulle intäktsökningen från ifjol vara 0,85 milj.
euro (1,62 miljoner euro 2013) medan kostnadsökningen skulle vara 0,42 miljoner euro
(1,96 miljoner euro 2013).
Verksamhetsbidraget var ifjol vid denna tid 13 000 euro negativt medan det nu är 419
000 euro positivt. Mera information om resultatet ges vid mötet när de slutliga siffrorna
för augusti 2013 finns att tillgå.
Bakgrundsmaterial:
- preliminära ekonomiska nyckeltal, kommunala betalningsandelar, resultaträkningar
på samkommunal nivå och per verksamhetsform
Förslag:

Styrelsen antecknar redogörelsen över den ekonomiska situationen för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Ledningsgruppen, nämnderna

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sid
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KARKULLA:149 /2014

§ 161

Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2015

Styrelsen 11.9.2014 § 132
Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2015 och de stora investeringarna under
året torde det vara motiverat att styrelsen med tanke på samkommunens likviditet får
rätt att uppta kortfristig kredit till ett belopp om högst 2 000 000 euro (ca 3,4 % av
budgetens slutsumma). Styrelsen beviljades rätt att under år 2014 uppta kortfristig
kredit till ett belopp om högst 2 000 000 euro.
Förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige befullmäktigar styrelsen att under år 2015 uppta
kortfristig kredit till ett belopp om högst 2 000 000 euro.
Föreslås dessutom att ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på
samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut.

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

_________________________________
Styrelsen 25.9.2014 § 161
Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Förnamn.efternamn@karkulla.fi
Förslag:

Styrelsen föreslår, med ändring av sitt ovan nämnda beslut 11.9.2014 § 132 och med
hänvisning till sitt beslut 25.9.2014 § 159 ”Finanseringsstrategi för Kårkulla
samkommun”, att fullmäktige beslutar att samkommunen utöver en kortfristig
kreditlimit om 2 000 000 euro, kan teckna ytterligare kommuncertifikat till ett belopp
om 3 000 000 euro för år 2015.
Föreslås att ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på samkommunens
vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut.

Förslag: (samkommunsdirektören)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:
Justering

Förslaget godkändes.
Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sid
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KARKULLA:121 /2014

§ 162

Sagaboendets situation

Styrelsen 19.8.2014 § 118
Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Radio Yle Östnyland meddelade 5.8.2014 till regionchefen i Östnyland om anklagelser
gällande misshandel, vanvård och dåligt bemötande av klienterna vid Sagaboendet i
Sibbo. Händelseförloppet nystades upp via media i och med att f.d. vårdare uttalat sig
för Yle Östnyland.
Till Sibbo kommun hade i slutet av maj inkommit två klagomål om Sagaboendet.
Kommunen hade gjort en oanmäld inspektion vid boendet och en planerad inspektion
senare. Vid det senare tillfället deltog också enhetschefen och regionchefen. Man kom
då överens om att träffas efter sommaren för att kommunens representanter då skulle få
rapport om vilka åtgärder som vidtagits på basis av klagomålen.
Inga klagomål, inte muntliga eller skriftliga har enligt uppgifter från cheferna inlämnats
till cheferna vid Kårkulla samkommun. Dock har de f.d. vårdarna, enligt medierna,
upplevt att kritik framförts, men att ingen tagit fasta på den inom samkommunen.
Samkommunens tjänstemannaledning beslöt i samråd med styrelseordföranden att
inleda en intern utredning. Denna skulle innehålla personliga samtal med den ordinarie
personalen och långtidsvikarier i första skede. Dessa utfördes 8.8. och 11.8. Den 12.8.
träffar Kårkullas tjänstemannaledning Sibbo kommuns representanter. 7.8. meddelade
överinspektör Maija Gartman från Regionförvaltningsverket att hon deltar i
diskussionerna, samt att en inspektion av boendet görs efter diskussionerna samma dag.
12.8. har samkommunsdirektören kallat till ett personalmöte vid boendeenheten. Till
den interna utredningen hör också en träff med anhöriga till dem som bor på
Sagaboendet. Vid träffen närvar från samkommunens sida styrelseordföranden och
samkommunsdirektören. Målet är att både informera och höra de anhöriga om deras syn
på boendets vardag.
Fredagen 8.8 meddelades via riksnyheterna att polisen i Östnyland kommer att utreda
fallet som grov misshandel och inleder sin förundersökning.
Ledningsgruppen behandlar ärendet 11.8. och beslutar om ytterligare, interna åtgärder.
På mötet ges ytterligare information från mötena och inspektionen 12.8.2014 och
eventuell ny information från vecka 33.
Förslag:

Styrelsen tar del av redogörelsen och beslutar om vidare åtgärder på basis av interna
tjänstemannabeslut och externa utredningar.

Beslut:

Styrelsen tog del av redogörelsen.

______________________________
Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Sid
31

Styrelsen 25.9.2014 §

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Den interna utredningen presenteras på sammanträdet.
Förslag:

Styrelsen tar del av den interna utredningen.

Beslut:

Styrelsen tog del av utredningen och beslöt enhälligt på förslag av ordförande Veronica
Hertzberg att ärendet remitteras och behandlas följande gång 28.10.2014.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

§ 163

Sid
32

Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Veronica Hertzberg
Följande protokoll och tjänsteinnehavarbeslut har tillställts styrelsen:
Regionala nämnden för Österbotten 28.8.2014
Regionala nämnden för Nyland 28.8.2014
Samkommunsdirektören
10.9.2014 § 65 Verksamhetschefen beviljas rätt att delta i FCG:s ”Valtakunnalliset
erityishuoltopäivät” 11-12.9.2014
15.9.2014 § 66 Utbetalning av extra personligt tillägg till t.f. enhetschef Pia
Furu för tiden 8.9-30.9.2014
Ekonomidirektören:
5.9.2014 § 36 Upphandling av invatransportbil från K-Tech till ett anskaffningspris om 47 970 euro
10.9.2014 § 37 Utbetalning av ersättning för av klient söndrade glasögon om
844 euro.
Personalchefen:
Utbildningar:
- företagshälsovårdare Carola Jahnsson, 30.9 Helsingfors, Kela ”Haasteet kovenevat
- millaista kuntoutusta työikäisille”
- företagshälsovårdare Carola Jahnsson, 26.11 Helsingfors, Kevan työterveyspäivä
2014.
- Arbetarskyddschef Eva Isaksson Holmberg, 25.9 Helsingfors, TTL Osallistavat
toimintatavat työturvallisuuden kehittämisessä.

Beslutsprotokollen finns till påseende på mötet.
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:

Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen samt beslutar att en överföring av
beslut inte är påkallat.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

§ 164

Sid
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Anmälningsärenden

Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Förslag:

Styrelsen antecknar att den tagit del av
1. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös STM091:00/2014 yksityisen sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädännön työryhmän asettamisesta.
Työryhmän tehtävänä on mm.
-

-

Beslut:

selvittää, arvioida ja tehdä esitys yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
lupamenettelyjä koskeviksi säännöksi
selvittää, arvioida ja tehdä esitys yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
valvontaa koskeviksi säännöksiksi ottaen huomioon sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annettava laki ja mahdollinen uusi erillinen
sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskeva lainsäädäntö sekä kunnan
tai jatkossa ns. SOTE – alueiden rooli yksityisten palvelujen valvonnassa
selventää palvelujen tuottajia koskevaa sääntelyä
selventää potilasrekistereihin liittyvää lainsäädäntöä
selventää eri viranomaisten työnjakoon ja toimivaltaan liittyvä sääntely (ml.
Viranomaisten rekisterit, toiminnasta perittävät maksut)
arvioitava ja tehtävä esitys siitä, yhdistetäänkö yksityisiä sosiaali- ja
terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö samaan lakiin.

Förslaget godkändes.
Styrelsen antecknade dessutom att den tagit del av samkommunsdirektörens utredning
till Regionförvaltningsverket 24.9.2014 gällande Saga boendet.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sid
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§ 165

Eventuella övriga ärenden

Beslut:

Kari Hagfors föreslog att styrelsen tar till diskussion spelregler mellan
centralförvaltningen och de regionala nämnderna gällande behandlingen av ärenden.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Sammanträdesdatum
25.09.2014

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sid
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ANVISNING FÖR FRAMSTÄLLANDE AV RÄTTELSEYRKANDE
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar
sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Gäller § 147, 150, 151, 158 - 165

RÄTTELSEYRKAND
E till samkommunen

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan rikta ett skriftligt rättelseyrkande till
styrelsen för Kårkulla samkommun.
Gäller § 148, 149, 152 - 157
Rättelseyrkande får framställas av en part, dvs. den som beslutet gäller, eller vars rätt,
skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt (part) eller av en samkommun och
samkommunens medlemmar.
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses,
om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet avsänts till parten
per brev. En samkommun och samkommunens medlemmar anses ha fått del av beslutet
när protokollet har lagts fram offentligt till påseende hos samkommunen.
Kravet med motiveringar och beslutet i vilket ändring söks ska framgå ur rättelseyrkandet. I ansökan ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen
anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.
Till rättelseyrkandet ska fogas:
- handlingar man hänvisar till
-fullmakt, om ombud anlitas

Inlämnande av
rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska tillställas styrelsen för Kårkulla samkommun före utgången av
tjänstetiden på sista dagen av tiden för rättelseyrkandet.
Rättelseyrkandet kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan
tiden för rättelseyrkande går ut.
Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den
utsatta tiden. Om sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller en annan sådan dag
då ämbetsverken är stängda får besvär lämnas in första vardagen därefter.

Kontaktinformation
till samkommunen

Kårkulla samkommun
Kårkullavägen 142
21610 KIRJALA
tfn * 0247 431 222
fax 0247 431 343
Rättelseyrkandet kan också skickas per e-post till adressen: info@karkulla.fi

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

