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Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016

1

Styrelsen

§ 56

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 57

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Irja Bergholm och Kari Hagfors.

§ 58

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.
Antecknades att Irja Bergholm tar upp två övriga ärenden under § 69.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016

2

Styrelsen

§ 59

Styrelsens kalendarium hösten 2016

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Förslag:

Föreslås att styrelsen sammanträder följande dagar under hösten 2016:
31.8.2016, budgetseminarium 31.8 - 2.9
29.9.2016, budgetbehandling II
27.10.2016, möte i Vasa
24.11.2016
15.12.2016.
Sammanträdena inleds kl. 11.00 om inte annat bestäms.
Fullmäktige sammanträder 15.6.2016 och 12.10.2016.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

styrelsen, berörda tjänstemän

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016

3

Styrelsen
KARKULLA:78 /2016

§ 60

Val av chef för expert- och utvecklingscentret

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi
Styrelsen beslöt 31.3.2016 § 39 ledigförklara tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret (EUC). Tjänsten har varit lediganslagen under tiden 1.4 -15.4 i Åbo Underrättelser, Hufvudstadsbladet, Vasabladet samt på samkommunens och arbetskraftsmyndigheternas hemsidor.
Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskolexamen, god kännedom om
branschen samt god ledarförmåga. För tjänsten förutsätts utmärkt förmåga att i tal och
skrift använda svenska språket motsvarande allmän språkexamen på högsta nivå samt
god förmåga att i tal och skrift använda finska språket. Ansökningstiden gick ut
15.4.2016.
Inom utsatt tid inkom sju ansökningar av vilka tre är formellt behöriga.
De behöriga sökandena intervjuades 20.4.2016 av fullmäktiges ordförande Christer
Rönnlund, styrelseordförande Veronica Hertzberg och samkommunsdirektör Sofia
Ulfstedt.
Stödmaterial: Sammandrag över de behöriga sökandena till tjänsten (konfidentiellt). Samtliga ansökningshandlingar finns till påseende på sammanträdet.

Förslag:

Förslaget ges på sammanträdet.

Beslut:

Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen väljer Fredrika Abrahamsson till tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret. Fredrika Abrahamsson är behörig och har god kännedom om branschen. Tjänsten besätts utan prövotid och
lönen utgår enligt den fastslagna lönen för chefen för EUC om 5 043,59 euro.
Tjänsten tillträds i enlighet med överenskommelse med samkommunsdirektören.
Förslaget godkändes.

Delges:

Justering

Samtliga sökande, personalkontoret

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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Styrelsen
KARKULLA:80 /2016

§ 61

Institutionsvårdens flytt under Expert- och utvecklingscentret

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi
Arbetsgruppen ”Backens framtid” har som syfte att planera verksamheten på Kårkullabacken inför framtiden, gruppen leds av samkommunsdirektören. I slutet av år 2015
beslöts det i gruppen att föreslå att institutionsvården (vårdhemmet, inklusive basservicen) 1.1.2017 administrativt övergår att höra under expert- och utvecklingscentret
(euc). Fördelar med övergången är att man samtidigt som institutionsvården avvecklas
kan utveckla verksamheten som ska bli kvar på backen (specialenheter inom kris,
undersökning och rehabilitering).
Enligt den samkommunala boendeplanen, uppdaterad 2015, och samkommunens
ekonomiplan 2016-2018, ska avveckling av institutionsvården ske genom överföring
till öppen vård. Utflytt är planerat fortsättningsvis enligt möjlighet. Fullmäktige har år
2010 gjort ett beslut om att ingen från institutionsvården flyttas mot sin vilja. En del av
brukarna på institutionen blir kvar och bo på Kårkullabacken. Detta betyder fortsatt institutionsboende, men ledning och administrering från euc.
Nämnden för Åboland har på sitt möte 13.4.2016 diskuterat institutionsvården överföring till expert- och utvecklingscentret och ställer sig enhälligt positiv till ärendet.
Förslag:

Styrelsen beslutar att institutionsvården inklusive basservicen från 1.1.2017 hör under
expert- och utvecklingscentret, vilket enligt förvaltningsstadgan lyder under styrelsen.

Beslut:

Anita Spring föreslog att styrelsen dessutom godkänner följande tillägg till beslutet:
”Styrelsen fäster uppmärksamhet vid fullmäktiges principer att ingen brukare flyttas ut
mot sin egen eller anhörigas vilja”.
Cornelius Colliander föreslog att styrelsen under år 2017, innan pågående mandatperiod upphör, delges en rapport om hur omorganiseringen utfallit.
Styrelsen godkände samkommunsdirektörens förslag med de av Anita Spring och Cornelius Colliander föreslagna tilläggen.

Delgivning: Regionchefen för Åboland, chefen för expert- och utvecklingscentret, nämnden för
Åboland

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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Styrelsen
KARKULLA:84 /2016

§ 62

Regionchefen i södra Österbottens anhållan om avsked

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

Therese Lundén har 2.4.2016 inlämnat anhållan om avsked från sin tjänst som regionchef för Sydösterbotten fr.o.m. 6.6.2016 så att hennes sista anställningsdag är 5.6.2016.
Förslag:

Styrelsen beviljar Therese Lundén avsked från tjänsten som regionchef för Sydösterbotten fr.o.m. 6.6.2016 i enlighet med anhållan.

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

Förslaget godkändes.

Delges:

Therese Lundén, regionala nämnden i Österbotten, personalförvaltning

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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Styrelsen
KARKULLA:85 /2016

§ 63

Utredning om bolagisering av Kårkulla samkommuns verksamhet

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi
I social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriets förhandlingsresultat gällande
riktlinjer för social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen, 5.4.2016, står att
all den av landskapets verksamhet som sker på marknaden förutsätter bolagisering. I
praktiken betyder detta att tjänster som omfattas av den huvudsakliga valfriheten och
som konkurrerar med produktionen på marknaden ska bolagiseras. Omfattningen och
gränserna för bolagiseringskravet för verksamhet som sker på marknaden kommer att
utredas och beredas under den fortsatta beredningen av valfrihetslagstiftningen med
hänsyn till EU-rättsliga aspekter.
Kårkulla samkommun har av BDO bolagsrevision Ab begärt en rapport över bolagisering av Kårkulla samkommuns verksamhet. Rapporten är gjord i syfte att ha beredskap
att bolagisera verksamheten vid behov. I rapporten föreslår man att samkommunen
skulle bestå av tre bolag, Kårkulla fastighets Ab, Kårkulla Omsorg Ab samt Kårkulla
service Ab. Föreslås att styrelsen tar del av rapporten och återkommer till den ifall bolagisering av Kårkullas verksamhet blir aktuell.
Bilaga:

BDO bolagsrevision Ab:s rapport över bolagisering av Kårkulla samkommuns verksamhet

Förslag:

Styrelsen antecknar BDO bolagsrevision Ab:s rapport över bolagisering av Kårkulla
samkommuns verksamhet för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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Styrelsen
KARKULLA:51 /2016

§ 64

Kårkulla samkommun - en rökfri arbetsplats

Beredning: personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

Samarbetskommittén 10.12.2014 § 49:
”Diskussioner om att Kårkulla skall bli en rökfri arbetsplats har förts i flera etapper.
Under år 2008 har ett projekt ”Kårkulla skn – en rökfri arbetsplats” genomförts. Verkningarna av detta projekt blev dock kanske inte det tänkta. Vissa områden ex ”Kårkullabacken” är rökfria områden men ändå finns det anvisade platser för rökning.
Konkreta åtgärder som används för tillfället är möjligheten att ansöka mot kvitto ersättning på 100 euro/tre månader tid för nikotinpreparat för att sluta röka.
Den 1.1.2015 kör också en kampanj under namnet ”Rökfri enhet” vars syfte är att enhetsvis förbinda sig att vara rökfria fyra månader varefter enheten kan delta i utlottning
priser/pengar som skall användas för/av personalen gemensamt på enheten.
Förslag:
Samarbetskommittén ställer sig positiv till att Kårkulla skn skall bli en rökfri arbetsplats. UUA-gruppen får i uppgift att bearbeta ärendet med syfte att detta kan förvekligas på ändamålsenligt sätt inom hela samkommunen.
Beslut:
Enligt förslag.”
Samarbetskommittén 22.3.2016 § 9:
”UUA – gruppen har på mandat av samarbetskommittén utarbetat ett direktiv med frågor och svar i och med att Kårkulla samkommun i enlighet med beslutsförslaget ska bli
en rökfri arbetsplats med rökfri arbetstid.
Enligt Projektet savuton kunta är 80 % av kommunerna rökfria. De flesta ägarkommunerna är också rökfria och för att följa samma praxis torde Kårkulla också göra beslutet
att bli rökfri.
Bilagor:
Kårkulla samkommun – Rökfri arbetsplats och arbetstid
En rökfri kommun – rökfrihetsföreskrifter & åtgärder
Förslag (personalchef):
Samarbetskommittén besluter för sin del att Kårkulla samkommun blir en rökfri kommun samt godkänner direktivet för Rökfri arbetsplats och arbetstid. Ärendet skickas
samtidigt till styrelsen för behandling och beslut.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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Styrelsen

Beslut:
Enligt förslag.”
Samarbetskommittén har på sitt möte den 22.3.2016 föreslagit för styrelsen att Kårkulla
ska bli en rökfri arbetsplats med rökfri arbetstid.
Enligt projektet ”Savuton kunta” är 80 % av kommunerna rökfria. De flesta ägarkommunerna är också rökfria och för att följa samma praxis torde Kårkulla också göra beslutet att bli rökfri.
Bilagor:

Kårkulla samkommun – Rökfri arbetsplats och arbetstid
En rökfri kommun – rökfrihetsföreskrifter & åtgärder

Förslag:

Styrelsen beslutar att Kårkulla samkommun blir en rökfri kommun samt godkänner
direktivet ”Kårkulla samkommun - Rökfri arbetsplats och arbetstid”.

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

Ordförande Veronica Hertzberg föreslog, understödd av Cornelius Colliander, att ärendet remitteras för komplettering av bilagan ”Kårkulla samkommun – Rökfri arbetsplats
och arbetstid”.
Styrelsen godkände ordförandens förslag.

Delges:

Justering

Personalchefen

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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Styrelsen
KARKULLA:82 /2016

§ 65

Omsorgsbyrån i Vasa: Nytt hyresavtal

Beredning: vik. regionchef i mellersta Österbotten Otto Domars
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Den 1.3.2016 flyttade Vasa AC in i nya utrymmen i Stenhaga. Byggare och hyresvärd
är WasaGroup Oy. Stenhaga är ett område som växer och WasaGroup är en betydande
aktör inom regionen. I och med att WasaGroup inlett ett nytt byggprojekt i Stenhaga
erbjöds åt Vasa omsorgsbyrå nya utrymmen.
Ett bindande femårskontrakt med Vasa omsorgsbyrås nuvarande hyresvärd gick ut
30.4.2015. Kontraktet är för tillfället ett tillsvidarekontrakt med 6 månaders uppsägningstid från båda parter. Momsfri månadshyra är 2 778 €.
Efter att ha förhandlat med både WasaGroup och nuvarande hyresvärd har det mest
fördelaktiga kontraktsförslaget kommit från den nuvarande hyresvärden. Ny månadshyra skulle vara 2 300 € om vi stannar kvar på nuvarande plats och ingår ett nytt femårsavtal.
Bilaga:

Förslag till hyresavtal

Förslag: (ekonomidirektören)
Hyresavtalet för lokaliteterna på Handelsesplanaden 20 i Vasa förnyas med nuvarande
hyresvärd för en tid om fem år från 01.05.2016 och en hyra om 2 300 euro/månad bunden till kostnadsindex för fastighetsunderhåll dock så att hyran 01.05.2016 –
31.10.2016 är 2 778 euro/månad (moms 0). Hyresvärden förbinder sig att enligt överenskommelse utföra smärre reparations- och underhållsarbeten i samband med att hyresavtalet förnyas.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

nämnd Österbotten, tekniska disponenten i Österbotten

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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Styrelsen
KARKULLA:34 /2016

§ 66

Samkommunens ekonomiska resultat första kvartalet 2016

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Resultatet för årets första kvartal 2016 är ännu inte till 100 % klart men bifogade tabeller är ändå till 99,9 % tillförlitliga. Det slutliga resultatet brukar vara ännu något tiotal
tusen euro bättre än det preliminära resultat som presenteras nedan.
Bilagor:

-

ekonomiska nyckeltal jan.-mars 2013-2016
resultatet 01.01 - 31.03 2016 på moment- och undermomentnivå

(Det preliminära) resultatet för första kvartalet 2016 är för hela samkommunen drygt
400 000 euro bättre än motsvarande tid i fjol och därmed det bästa resultatet under den
tolvåriga uppföljningsperioden 2005 – 2016. Överlag har intäkterna (25,2 % år 2016
resp. 24,9 % år 2015) förverkligats till en högre nivå än i fjol medan kostnaderna (22,8
resp. 23,0 %) förverkligats till en lägre nivå än i fjol. Detta gör att kostnadsökningen
under perioden 01.01 – 31.03 varit endast 113 000 euro (0,8 %) eller 424 000 euro
mindre än intäktsökningen som blev hela 537 000 euro eller 3,6 % jämfört med år
2015.
Antalet prestationer har ökat en något jämfört med i fjol vilket betyder att det influtit
250 000 euro mera i kommunala betalningsandelar i år än i fjol. Sammanfattningsvis
kan man konstatera att samkommunens ekonomi i år är betydligt bättre än vid motsvarande tid i fjol men man måste komma ihåg att andra halvåret 2015 var historiskt bra
och att andra halvåret 2016 med stor sannolikhet kommer att vara betydligt sämre än
andra halvåret 2015.
Förslag:

Ekonomidirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen antecknar redogörelsen över
den ekonomiska situationen för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Ledningsgruppen, regionchefer

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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Styrelsen

§ 67

Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Veronica Hertzberg
Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:
Regionala nämnden i Nyland 10.3.2016
Regionala nämnden i Österbotten 6.4.2016
Regionala nämnden i Åboland 13.4.2016
Samkommunsdirektören:
24 / 31.3.2016 Beslut att inte bevilja talterapeut John Smedbergs rätt att delta i extern
utbildning: "Västsvenska kommunikationskarnevalen" 11-12.5.2016 i
Göteborg.
25 / 4.4.2016
Ledande psykolog Anita Norrdahl beviljas rätt att delta i extern utbildning: "Att njuta av livet då man har en demenssjukdom"
25.4.2016 i Stockholm. Arr.: KomiKapp
26 / 6.4.2016
Marknadsförare Eva-Maria Kankainen beviljas rätt att delta i extern
utbildning: "Välfärdsekonomi" 7.4.2016 i Åbo, arr. SOSTE
27 / 11.4.2016 Val av enhetschefen för boende Mona Eriksson till ny medlem i samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor från och med
15.4.2016 istället för enhetschef Marina Silván-Vasberg.
Ekonomidirektören:
12 / 24.3.2016 Utbetalaning av sammanlagt 233,90 euro i skadestånd för försvunna
klädesplagg och glasögon enligt redovisningar och kvittenser.
13 / 24.3.2016 Utbetalning av 35,00 euro i skadestånd för förstörda klädesplagg enligt redovisning.
14 / 5.4.2016
Utbetalning av ersättning för 100 timmar arbete i pengar till ITplaneraren. Timmarna minskas från saldoövertiden.
15/5.4.2016
Utbetalas 29,00 euro i skadestånd för förstört magnetarmband enligt
reovisning.
16/6.4.2016
Vivian Cederholm, granskare i mellersta och södra Österbotten är
med som extra resurs med i vid kassagranskningarna i norra Österbotten. Till Vivian Cederholm erläggs arvode för granskningarna vid enheterna.
17 / 6.4.2016
Handkassans storlek på Soldalens service enhet, dagliga, minskas från
3 400 euro till 2 000 euro.
18 / 6.4.2016
Handkassan på Soldalens serviceenhet, boende fastställs till 900 euro
19 / 11.4.2016 IT-stödet i Åbolands uppgiftsbaserade lön justeras till 2.350 euro per
månad fr.o.m. 01.01.2016 - 31.12.2016. IT-stöden i Nyland och i Österbottens uppgiftsbaserade lön justeras till 2.390 euro per månad
fr.o.m. 01.01.2016 - 31.12.2016.
Personalchefen:
26/30.3.2016- Beviljande av arbetserfarenhetstillägg
28 / 4.4.2016

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016

12
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29/19.4.2016

Överförande av räkningsgodkänningsrätt till vik. chefen för EUC
Fredrika Abrahamsson för kostnadsställe 1050 ”Rådgivande sektorns
dagar 16-17.6.2016 U 1222”
30-31/19.4.2015 Beviljande av arbetserfarenhetstillägg

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

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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KARKULLA:96 /2014

§ 68

Nyboda serviceenhet/Arbetscentralen: Verksamhetsutrymmen

Icke-offentligt ärende enligt OffL § 7 (blir offentligt när upphandlingsbeslut fattats)

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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§ 69

Eventuella övriga ärenden

Beslut:

1. Läget i planeringen av nya boenden
På begäran av Irja Bergholm informerade ekonomidirektören om läget i planeringen av
utrymmen för nya boenden i mellersta Nyland för att svara mot behovet av boendeplatser. Behovet av nya platser är stort och samkommunen bör skynda på att få flera boende till regionen. Områden/fastigheter för nya boenden söks aktivt.
2. Anhörigdag på Kårkullabacken
Beträffande anhörigdagen på Kårkullabacken önskar Irja Bergholm förnyelse i programmet för anhörigdagen och mera trevlig samvaro för alla. Övernattning ska vara
möjlig också för anhöriga från Nyland och busstransporten anpassas enligt förhandsanmälda besökare.
Styrelsen antecknade ärendena för kännedom.

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Ändring får inte sökas i beslut som gäller beredning eller verkställighet.
Lagrum: 91 § i kommunallagen
Gäller följande beslut: 59, 62 – 64, 66, 67, 69
Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring
i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
Gäller följande beslut: 60, 61, 65, 68
Rätt att framställa rättelseyrkande
Rättelseyrkande får framställas av:
- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och
- kommunmedlemmar.
Tidsfrist för rättelseyrkande
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Rättelseyrkandet 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 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 beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för rättelseyrkande. Om den sista dagen
för att framställa ett rättelseyrkande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första
maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får rättelseyrkande framställas den
första vardagen därefter.
Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas
Rättelseyrkandet framställs till styrelsen i Kårkulla samkommun.
Post- och besöksadress:

Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA

E-postadress:

info@karkulla.fi

Telefonnummer:

* 0247 431 222

Faxnummer:

0247431 343

Öppettider för registraturen: vardagar kl. 9.00 - 15.00
Rättelseyrkandets form och innehåll
Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet
på skriftlig form.
Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

28.04.2016
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I rättelseyrkandet ska uppges:
- det beslut i vilket rättelse yrkas
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas
I rättelseyrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt rättelseyrkandet samt
personens hemkommun, postadress och telefonnummer. Om beslutet som fattats med anledning av rättelseyrkandet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också epostadress uppges.
Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns
registratur.
Rättelseyrkandet framställs till styrelsen i Kårkulla samkommun.
Post- och besöksadress:

Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA

E-postadress:

info@karkulla.fi

Telefonnummer:

* 0247 431 222 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)

Faxnummer:

0247431 343

Öppettider för registraturen: vardagar kl. 9.00 - 15.00

Justering

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet
intygar

