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§ 185

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 186

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Hilkka Toivonen och Annika Ahläng.

§ 187

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.
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datanät fr.o.m.:
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23.11.2017
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2
KARKULLA:303 /2017

§ 188

Justering av styrelsens protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi
Enligt samkommunens förvaltningsstadga ska protokollen justeras på det sätt som förtroendemannaorganet beslutar.
Protokollet kan justeras elektroniskt. Vid elektronisk justering delges protokolljusterarna
det av ordföranden och protokollföraren godkända protokollet elektroniskt. Protokolljusterarna meddelar elektroniskt att de godkänner protokollet eller meddelar vilka ändringar de föreslår. När man kommit överens om innehållet bekräftar ordföranden och
sekreteraren protokollet med sina underskrifter. Protokolljusterarnas godkännanden bifogas protokollet.
Förslag:

Styrelsen beslutar att styrelsens protokoll justeras av två protokolljusterare som utses
skilt för varje sammanträde. Protokollen justeras elektroniskt i enlighet med bestämmelserna i samkommunens förvaltningsstadga.
Protokollet skickas per post till protokolljusteraren om justeraren så kräver.

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

Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar
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§ 189

Sammanträdesdatum
23.11.2017

Sid
3

Allmän verkställighet av fullmäktiges beslut 11.10.2017

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

Styrelsen konstaterar att fullmäktiges beslut av 11.10.2017 är fattade i laga ordning och
kan verkställas efter utgången av angiven besvärstid 29.11.2017.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

fullmäktige, ledande och ansvariga tjänstemän

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar
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KARKULLA:260 /2017

§ 190

Besättande av tjänsten som regionchef i mellersta Nyland

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi
Styrelsen beslöt 4.10.2017 § 171 lediganslå tjänsten som regionchef i mellersta Nyland
att sökas.
Tjänsten har varit lediganslagen under tiden 5 – 20.10.2017. Behörighetskraven för
tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga enligt socialvårdslagen (1301/2014, § 46a mom. 1) och god förmåga att i tal
och skrift använda det svenska och finska språket.
Tjänsten söktes inom utsatt tid av två personer, av vilka ingendera uppnådde de formella behörighetskraven.
Den myndighet som beslutar om anställning i tjänsteförhållande kan av grundad anledning besluta att tjänsteförhållandet lämnas obesatt.
Eftersom ingen av sökande till tjänsten uppfyller behörighetskraven lediganslås tjänsten
på nytt och ett nytt ansökningsförfarande tillkännages senare.
Förslag:

Styrelsen beslutar att tjänsteförhållandet lämnas obesatt i detta skede och att tjänsten
senare ledigförklaras på nytt.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Sökande till tjänsten, regionala nämnden i Nyland

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar
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KARKULLA:273 /2017

§ 191

Komplettering av styrelsens beslut 26.10.2017 § 175

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi
Styrelsen har 26.10.2017 i § 175 beslutat att ärenden till styrelsen föredras av samkommunsdirektören i allmänna ärenden samt i ärenden gällande Kårkulla Fastighets Ab
och av ekonomidirektören i ärenden gällande ekonomiförvaltning-, IT- och fastighetsfrågor.
Enligt förvaltningsstadgan hör det till styrelsens uppgifter att handha förvaltningen av
de förvaltningsgrenar som är gemensamma för hela samkommunen samt av centralförvaltningen, expert- och utvecklingscentret och institutionsvården.
Fr.o.m. 1.1.2017 övergick institutionsvården (vårdhemmet, inklusive basservicen) att
administrativt höra under expert- och utvecklingscentret (EUC) från att tidigare ha hört
under region Åboland som i sin tur underlyder regionala nämnden i Åboland.
Eftersom EUC är direkt underställd styrelsen vore det mest ändamålsenligt att chefen
för EUC utses till föredragare i ärenden som gäller EUC:s verksamhet, till skillnad från
tidigare då de bereddes av chefen för EUC och föredrogs för styrelsen av samkommunsdirektören i enlighet med styrelsens beslut 28.2.2013 § 20.
Förslag:

Med komplettering av styrelsen beslut 26.10.2017 § 175 beslutar styrelsen att chefen
för EUC utses till föredragare i ärenden som gäller expert- och utvecklingscentret.

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

Förslaget godkändes.

Delges:

Chefen för EUC

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar
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KARKULLA:306 /2017

§ 192

Budgetens verkställighetsdirektiv samt fördelning av budgetmedel
2018

Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Föredragning: Ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne
Samkommunens fullmäktige fastställde 11.10.2017 driftsbudgetens externa verksamhetskostnader för år 2018 till 55 063 820 euro (53 456 640 euro år 2017) fördelat
på fem ansvarsområden samtidigt som man också fastställde de förväntade kommunala betalningsandelarna per medlemskommun. Fullmäktige beslöt att de enda ekonomiskt bindande nivåerna är de externa verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto. Dessutom beslöts att ”nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har
ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta”.
Samtidigt fastställde fullmäktige en investeringsbudget netto om 11 900 000 euro bunden till fullmäktige per projektgrupp och till styrelsen per projekt inom samma projektgrupp.
Fullmäktige beslöt befullmäktiga styrelsen att under år 2018 fastställa även andra avgifter om samkommunens fördel så kräver eller om det för en enskild kommun eller samkommun kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften. (fullmäktige
11.10.2017 § 42 och 43).
Bilaga:

Budget 2018, fullmäktigenivå
Det ankommer nu på styrelsen att fördela olika ansvarsområdens budgeter till respektive regional nämnd som sedan i sin tur fastställer regionernas budgeter. I och med att
man redan inför budgetbehandlingen 2018 noggrant gått igenom och byggt upp de olika
serviceenheternas budgetförslag på kostnadsslagsnivå borde serviceenheternas dispositionsplaner i nuläget vara så gott som de slutliga. Ifall det ännu finns behov av budgetändringar framgår ur verkställighetsdirektiven hur dessa ändringar görs.
Förvaltningens budget föreslås fördelas såsom framgår ur de allmänna verkställighetsdirektiven i bilaga, medan expert- och utvecklingscenter, familjevård och stödjande
verksamhet samt fastighetsservicen sorterar direkt under styrelsen.

Bilaga:

Förslag till fördelning av boende, dag- och arbetsverksamhet samt rådgivning på
nämndnivå.
Bifogade verkställighetsdirektiv är så gott som identiska med verkställighetsdirektiven
för år 2017 eftersom det inte föreslås ändringar i befogenheter förutom vad gäller vid
anställningar omnämnda i verkställighetsdirektiven 2.1. På samma sätt som i år föreslås att enhetscheferna i samråd med regioncheferna kan göra anställningar i arbetsavtalsförhållande för nya och därmed obudgeterade befattningar för en tid om högst ett år.
Enligt förvaltningsstadgan § 55 kan regioncheferna besluta om anställning av personal i

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar
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arbetsavtalsförhållande tillsvidare; detta skulle då gälla redan inrättade och budgeterade
befattningar.
Bilaga:

Budgetens verkställighetsdirektiv 2018.

Förslag: (ekonomidirektören)
Styrelsen godkänner verkställighetsdirektiven för år 2018.
Styrelsen godkänner fördelningen av budgetmedel 2018 enligt bilaga.
Dessutom beslutar styrelsen att löpande information ska ges till styrelsen om anställningar enligt verkställighetsdirektiven 2.1.
Förslag: (Styrelsens ordförande)
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Nämnder, chefen för EUC, regionchefer och övriga ansvarspersoner, bokföringen, personalkontoret

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar
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KARKULLA:5 /2017

§ 193

Samkommunens ekonomiska resultat 1.1 - 30.9.2017

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Resultatet per 30.9.2017 är klart.
Bilagor:

-

ekonomiska nyckeltal januari - september 2016-2017
verksamhetsbidragets utveckling 2005 - 2117
resultaträkning externa poster 01.01 – 30.09 2017 och 2016
kommunala betalningsandelar och klientavgifter 2014-2017
resultat 30.9.2017 per verksamhetsform
resultat 30.9.2017 regionvis för boende- och dagverksamhet

Verksamhetsbidraget per 30.09.2017 är för hela samkommunen 245 000 euro bättre än
för motsvarande tid i fjol och därmed det bästa resultatet för september månad under en
trettonårig uppföljningsperiod 2005 – 2017. Intäkterna har enligt budgetjämförelsen
(74,7 % år 2017 resp. 73,7 % år 2016) skenbart förverkligats till en högre nivå än i fjol
men här bör man ovillkorligen observera att samkommunen i år har engångsförsäljningsvinster uppgående till hela 444 000 euro. Utan denna vinst skulle samkommunen
uppnått 73,8 % av sina intäkter vilket är endast 0,1 % bättre än i fjol. Kostnaderna (73,2
resp. 72,9 %) har förverkligats till en resultatmässigt högre nivå än i fjol men glädjande
är att kostnadsökningen avtagit rejält från att ha varit 4,2 % eller 1 016 000 euro på årsnivå ännu i juni för att nu i september stanna vid 1,6 % eller 613 000 euro. Ett verksamhetsbidrag på drygt 1,5 milj. euro per sista september ska normalt räcka till för att
få ett slutresultat i miljonklassen på årsnivå.
Även om de kommunala betalningsandelarna i år influtit till en något lägre nivå än i
fjol (74,36 % resp. 75,16 %) borde också nuvarande beläggning räcka till för att de
kommunala betalningsandelarna ska inflyta till över 99 % eftersom samkommunen i
fjol fick in ca.300 000 mera i kommunala betalningsandelar än man budgeterat. Sammanfattningsvis kan man på samkommunal nivå konstatera att samkommunens ekonomi i år är bättre än vid motsvarande tid i fjol men att förbättringen helt beror på vinsterna från de fastighetsaffärer samkommunen gjort i år.
Ser man på olika ansvarsområdens verksamhetsbidrag i den form fullmäktige godkände
budgeten kan man notera att det överlägset största ansvarsområdet, dvs. boende- dagoch familjevård redan per 30 september uppnått 90 % eller 5,2 miljoner euro av sitt
budgeterade verksamhetsbidrag om 5,7 miljoner euro. Däremot ser det per den 30.09 ut
som om såväl Expert- och utvecklingscentret som den rådgivande verksamheten inte
skulle nå upp till sina budgeterade resultat. Eftersom fastighetsservicen pga. samkommunens dåliga ekonomi de senaste åren gjort stora inbesparingar har man 2017 medvetet försökt öka fastigheternas underhåll för att på det sättet minska den stora underhållsskuld som uppstått de senaste åren.
Betraktar man budgetförverkligandet 30.09.2017 regionvis kan man se att det endast är
region östra Nyland som inte uppnått 75 % av sitt budgeterade verksamhetsbidrag inom
boende- och dagverksamhet (74 %) men här bör man beakta att det förväntade verksamhetsbidraget för östra Nyland i förhållande till de totala verksamhetskostnaderna är
större för östra Nyland än för övriga regioner.
Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar
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Förslag:

Styrelsen antecknar redogörelsen över den ekonomiska situationen 30.09.2017 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

regionala nämnder, ansvariga och ledande tjänstemän

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:
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KARKULLA:110 /2017

§ 194

Justering av hyror i Österby boende i västra Nyland

Regionala nämnden i Nyland 12.4.2017 § 29
Beredning och föredragning: regionchef Trude Jansson-Wenberg
Teknisk beredning: teknisk disponent för Nyland Kenneth Lindroos
Med anledning av att tillbyggnad och renovering på boendet har färdigställts, så finns
det behov av att justera hyran för de enskilda hyresgästerna.
Uträkning utgår ifrån kapitalhyran + driftshyra som finns som bilaga i kalkylen. Ingen
hyra överstiger de godkända FPA max hyran för kommungrupp III dit Raseborg hör.
Alla uppgifter framgår ur excel tabellen som bifogas.
Hyrorna har stigit i förhållandet till de godkända boende kostnaderna från FPA.
Förslag:

Nämnden föreslår för styrelsen att hyrorna justeras i enlighet med bifogat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Nämnden godkände förslaget och paragrafen justerades omedelbart.

______________________________________
Styrelsen 27.04.2017 § 66
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Bilaga:

Hyresberäkning för Böningsvägen 22

Förslag:

Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

regionala nämnden i Nyland, ekonomi- och fastighetsförvaltningen

___________________________________
Styrelsen 23.11.2017 § 194
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Bilaga:

Hyresberäkning för Böningsvägen 22 i Österby, Raseborg
Den hyresberäkning som fanns som bilaga till styrelsen 27.04.2017 § 66

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:
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utgick tyvärr från felaktig basinformation och beslutet bör därför korrigeras. Hyrorna
har inte korrigerats i enlighet med beslutet 27.04.2017 utan hyresgästerna debiteras
tillsvidare den gamla hyran.
Förslag:

Styrelsen beslutar fastställa hyrorna för Böningsvägen 22 i Raseborg från 01.01 2018 i
enlighet med förslag i bilaga.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

regionala nämnden i Nyland, ekonomi- och fastighetsförvaltningen, hyresgästerna på
försorg av serviceenhetschefen

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:
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KARKULLA:47 /2017

§ 195

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag
om kundens valfrihet inom social- och hälsovården; information

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Social- och hälsovårdsministeriet har 6.11.2017 tillställt kommunerna begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom socialoch hälsovården som har utarbetats utifrån grundlagsutskottets utlåtande.
Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som innehåller preciserade
frågor om utkastet till regeringspropositionen, svaren ska inlämnas senast 15.12.2017.
Stödmat.:

Begäran om utlåtande
Proposition till lag
Ytterligare material gällande propositionen finns under länken:
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017
Samommunsdirektören informerar om lagförslaget på sammanträdet.

Förslag:

Styrelsen antecknar informationen för kännedom.
Samkommunsdirektören ger förslag till utlåtande till styrelsen den 14.12.2017.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:
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KARKULLA:176 /2017

§ 196

Medbit Oy, fusion med Medi-It Oy samt godkännande av aktieägaravtal för det nya bolaget

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Kårkulla samkommun äger i dag en aktie a 2 000 euro i Medbit Oy vilken berättigar till
0,12 % av bolagets totala röstetal. Medbit Oy planeras nu fusioneras med Medi-It Oy
till ett nytt bolag 2M-IT Oy där samkommunen skulle ha 78 aktier och som skulle berättiga till en 0,08 % ägoandel.
Medbit Oy har nu kallat till en extraordinarie bolagsstämma 30.11.2017 där man
kommer att behandla ett nytt aktieägaravtal och andra till fusionen hörande ärenden.
Bilaga:
Stödmat.:

Aktieägaravtal, fusionsplan
Föredragningslista till extraordinarie bolagsstämma 30.11.2017
Bilagorna finns tillgängliga på sammanträdet.

Förslag:

Styrelsen godkänner fusionsplanen och aktieägaravtal i bilaga samt beslutar att inte
sända någon representant för Kårkulla samkommun till den extraordinarie bolagsstämman 30.11.2017.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Medbit Oy

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
23.11.2017

Sid
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KARKULLA:327 /2017

§ 197

Tillämpning av samkommunens arvodesstadga

Styrelsen 24.11.2016 § 197
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
Förnamn.efternamn@karkulla.fi
Samkommunens ansvariga revisor Andreas Holmgård har 10.10.2016 undertecknat en
rapport med anledning av att han i sitt revisionsuppdrag granskat arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Stödmat.:

Granskningsrapporten
I rapporten sägs bl.a. att samkommunen emot HFD:s beslut 1985 II 30 utbetalt ersättningar för förlorad arbetstid där man använt en snittinkomst för arbetstiden som förlorad inkomst och således ersatt möjlig förtjänst vilket inte är möjligt enligt HFD:s beslut
ovan.
Revisorn skriver vidare att ifall en förtroendevald inte beviljas krävd ersättning bör
ärendet föras till styrelsen, eftersom det inte i arvodesstadgan omnämns vilket organ det
ankommer på att avgöra sådana ärenden. I samkommunen har man hittills tillämpat
stadgandena i allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets bilaga 16 där
det sägs att ärendet avgörs i efterhand av den som godkänner reseräkningen. Styrelsen
har 10.11.2009 § 158 beslutat att åt förtroendevalda betalas reseersättningar enligt det
allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets bilaga 16 § 1 mom. 3 med tilllämpningsdirektiv.

Stödmat.:

Styrelsen 10.11.2009 § 158
Revisorn skriver ytterligare att styrelsens beslut fungerar som tillämpningsdirektiv och
att oklara fall med fördel bör föras till styrelsen för beslut för att erhålla en enhetlig
linje i samkommunen.
Enligt kommunallagen § 81 har förtroendevald med vissa begränsningar rätt att få ledigt från arbetet för att sköta ett förtroendeuppdrag. En förutsättning för att få ledigt är
att den förtroendevalda när han eller hon fått vetskap om tidpunkterna för sammanträden utan dröjsmål underrättar sin arbetsgivare.

Stödmat.:

Kommunallagen § 81

Förslag:

Styrelsen antecknar revisor Andreas Holmgårds granskningstapport för kännedom.
Styrelsen beslutar följa revisorns anvisningar i bifogade rapport gällande utbetalningar
av arvoden, reseersättningar och ersättningar för förlust av arbetsförtjänst.
Styrelsen beslutar i enlighet med rapporten att oklara fall bör avgöras av styrelsen för
att erhålla en enhetlig linje i samkommunen.
Styrelsens beslut 10.11.2009 § 158 gäller fortsättningsvis med undantaget att oklara fall
avgörs av styrelsen och inte av den (tjänsteman) som godkänner räkningen.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen
Beslut:

Sammanträdesdatum
23.11.2017

Sid
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Ordförande Veronica Hertzberg föreslog att styrelsen antecknar revisor Andreas Holmgårds granskningsrapport för kännedom.
Styrelsen beslutar i enlighet med rapporten att oklara fall bör avgöras av styrelsen för
att erhålla en enhetlig linje i samkommunen.
Styrelsen beslöt, avvikande från föredragandens förslag godkänna, ordförandens förslag.

___________________________________
Styrelsen 23.11.2017 § 197
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman Förnamn.efternamn@karkulla.fi
Stödmat.:

Revisorns granskningsrapport, styrelsen 10.11.2009 § 158, Kommunallagen § 81

Förslag:

Styrelsen antecknar revisor Andreas Holmgårds granskningstapport för kännedom.
Styrelsen beslutar för mandatperioden 2017 – 2021:
- följa revisorns anvisningar i bifogade rapport gällande utbetalningar av arvoden, reseersättningar och ersättningar för förlust av arbetsförtjänst
- i enlighet med rapporten att oklara fall bör avgöras av styrelsen för att erhålla en enhetlig linje i samkommunen.
Styrelsens beslut 10.11.2009 § 158 gäller fortsättningsvis med undantaget att oklara fall
avgörs av styrelsen och inte av den (tjänsteman) som godkänner räkningen.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Delges:

Regionala nämnder, personalförvaltningen, ledande och ansvariga tjänstemän

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
23.11.2017

Sid
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KARKULLA:269 /2017

§ 198

Begäran om omprövning av styrelsens beslut 28.9.2017 § 160

Beredning: Förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne
Förnamn.efternamn@karkulla.fi
Jutta Landgren har 16.10.2017 framställt en begäran om omprövning av styrelsens beslut 28.9.2017 § 160 till den del beslutet gäller beviljande av full semester till samkommunsdirektören från semesterperioden 2017-2018.
Bilaga:

Begäran om omprövning
Styrelsen beslöt med samkommunsdirektörens samtycke bevilja samkommunsdirektören full semester som kompensation för en löneförhöjning på basis av ökade arbetsuppgifter på grund av indragningen av tjänsten som verksamhetschef samt för ökade uppdrag i samband med SOTE-reformen.
Eftersom beslutet strider mot kollektivavtalet bör omprövningsbegäran bifallas.

Förslag:

Styrelsen beslutar bifalla omprövningsbegäran och upphäva styrelsens beslut av
28.9.2017 § 160 till den del beslutet gäller beviljande av full semester till samkommunsdirektören från semesterperioden 2017-2018.

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

Förslaget godkändes.
Antecknades till protokollet att samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt inte närvar vid
behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Delges:

Jutta Landgren, samkommunsdirektören, personalförvaltningen

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
23.11.2017

Sid
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KARKULLA:233 /2015

§ 199

Kompensation till samkommunsdirektören för ökade uppgifter och
ansvar

Föredragning: styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne
Styrelsen fastställde 28.9.2017 § 160 samkommunsdirektör Sofia Ulfstedts lön till den
tidigare fastställda lönenivån för samkommunsdirektören med motiveringen att hon sedan 1.10.2015 erhållit den erfarenhet och färdigheter som berättigar till den tidigare
fastställda lönen för samkommunsdirektören.
Samkommunsdirektörens uppgifter har dessutom ökat sedan hösten 2015 då tjänsten
tillträddes i och med att chefskapet för samtliga regionchefer överfördes på samkommunsdirektören på grund av indragning av tjänsten som verksamhetschef fr. 1.9.2015.
Också uppdragen i samband med SOTE-reformen har ökat markant de två senaste åren,
samkommunsdirektören är bl.a. medlem i SOTE-grupper i alla regioner.
Styrelsen beslöt därför samtidigt att en förhöjning av lönen på basis av ökade arbetsuppgifter, med samkommunsdirektörens samtycke, kompenseras med full årssemester
om 38 dagar från semesterperioden 2017-2018.
Eftersom beslutet till den del det gäller kompensation för ökade arbetsuppgifter och
ökade uppdrag på grund av SOTE-reformen i form av full årssemester från semesterperioden 2017-2018 upphävts på grund av att det strider mot kollektivavtalet, bör ett nytt
beslut gällande kompensation fattas.
Samkommunsdirektören har gett sitt samtycke till att en förhöjning av lönen på basis av
ökade arbetsuppgifter kompenseras med åtta avlönade tjänstledighetsdagar per år. När
rätten till full semester har uppnåtts tas ett nytt beslut om justering av samkommunsdirektörens lön.
Förslag:

Styrelsen beslutar att samkommunsdirektören som kompensation för ökade arbetsuppgifter och uppdrag istället för lönejustering beviljas åtta avlönade tjänstledighetsdagar
per år tills rätten till full semester uppnåtts. Härefter tas ett nytt beslut om justering av
samkommunsdirektörens lön.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Antecknades till protokollet att samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt inte närvar vid
behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Delges:

Samkommunsdirektören, personalförvaltning

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
23.11.2017

Sid
18
KARKULLA:326 /2017

§ 200

Handhavandet av personalchefens uppgifter

Beredning: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare
Föredragning: Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande
För att personalchefens fortlöpande uppgifter ska kunna skötas under personalchefens
frånvaro, bör styrelsen fatta beslut om handhavandet av personalchefens uppgifter under dennes frånvaro.
Personalchefens ansvarsområde utgörs enligt förvaltningsstadgan av ledning, utveckling och övervakning av samkommunens personalpolitik och utbildningsverksamhet
samt ledning av personalförvaltning.
Beslutanderätten omfattar att godkänna
- individuella tillägg, även prövningsbaserade
- prövningsbaserade lönehöjningar
- prövningsbaserade lönehöjningar och resultatbonus enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen på förslag av ledande eller ansvarig tjänsteinnehavare
- uppgiftsbeskrivning för övrig personal än den som väljs av fullmäktige och styrelsen.
Beslutanderätten kan endast vidaredelegeras till en underlydande myndighet (tjänsteinnehavare) vilket innebär att personalchefens beslutanderätt i ovan nämnda frågor inte
kan vidaredelegeras.
Enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA justeras den
uppgiftsrelaterade lönen för en tjänsteinnehavare om uppgifterna ändras väsentligt för
minst två veckor på grund av omorganisering av uppgifter.
Förslag: (styrelseordförande)
Styrelsen beslutar att personalchefens uppgifter och ansvarsområden i enlighet med
förvaltningsstadgan under personalchefens frånvaro handhas av samkommunsdirektören.
Till samkommunsdirektören utbetalas ett lönetillägg om 500 euro/månad motsvarande
10 % av personalchefens uppgiftsbaserade lön för handhavandet av uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i AKTA.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut:

Förslaget godkändes.
Paragrafen justeras omedelbart.
Antecknades till protokollet att samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt inte närvar vid
behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Delges:

Samkommunsdirektören, personalförvaltning

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar
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Kårkulla samkommun
Styrelsen

§ 201

Sid
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Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne
Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:
Samkommunsdirektören:
53 / 23.10.2017
Tillsättande av miljögrupp
54 / 24.10.201757 / 31.10.2017
Deltagande i extern utbildning
58 - 60 /3.11.2017 Arbetserfarenhetstillägg
61- 63 /14.11.2017 Arbetserfarenhetstillägg
64 / 15.11.2017
Deltagande i extern utbildning
Ekonomidirektören:
57 / 18.10.2017
Upphävning av fullmakt
58 / 18.10.2017
Upphävning av användar ID
59 / 19.10.2017
Emittering av kommuncertifikat
60 / 23.10.2017
Beslut om skadestånd
61 / 24.10.2017
Bankfullmakter och avslutande av konton
62 / 31.10.2017
Beslut om skadestånd
63 / 03.11.2017
Avstämning av serviceenhets handkassa
64 / 03.11.2017
Upphävning av fullmakt
65 / 13.11.2017
Användarrättigheter till bankkonto
Personalchefen:
127 –
131 / 24 .10.2017
132 / 23.10.2017
133 / 23.10.2017
134 –
143 / 26.10.2017
Chefen för EUC:
67 / 13.11.2017

Beviljande av arbetserfarenhetstillägg
Beslut om tidsbundet individuellt tillägg
Tidsbundet individuellt tillägg
Ändring av serviceenhet till vårdtung enhet

Enhetschef för Fyrväpplingens se

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: (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 fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
23.11.2017

Sid
20

ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING
Omprövning får inte begäras i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Lagrum: 136 § i kommunallagen
Gäller §: 188 – 190, 192, 193, 195-196, 201

Rätt att begära 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.
Begäran om omprövning får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part), och kommunmedlemmar.
Gäller §: 191, 194, 197, 199, 200
Rätt att framställa begäran om omprövning

Tidsfrist för begäran om omprövning
Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran 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
att framställa en begäran om omprövning infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får begäran framställas den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet
Styrelsen i Kårkulla samkommun.
Post- och besöksadress: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
E-postadress:
info@karkulla.fi
Telefonnummer:
*0247 431 222
Faxnummer:
0247431 343

Form och innehåll i begäran
Begäran om omprövning ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I begäran ska uppges:
- 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.
Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

Styrelsen

Sammanträdesdatum
23.11.2017

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns registratur.

Kårkulla samkommun

Post- och besöksadress:
E-postadress:
Telefonnummer:
Faxnummer:
Öppettider:

Sid
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Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi
* 0247 431 222 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)
0247431 343
må-fre 9.00 - 15.00

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet _____/_____.2017
Beslutet har delgetts parten _____/______2017

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
23.11.2017
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BESVÄRSANVISNING
I detta beslut 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) 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:
Postadress:
Telefonnummer:
Fax:
E-post:
Växel:

Lasarettsgatan 2-4, Åbo
PB 32, 20101 Åbo
029 56 42410 (kundservice / registratorskontor), 029 56 42411
(expedition), I fall av telekommunikationsavbrott 050-443 520
029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi
029 56 42400

Besvärens form och innehåll
Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I besvären, som ska 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.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
23.11.2017
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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:
Öppettider:

Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi
* 0247 431 222 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)
0247431 343
må-fre 9.00 - 15.00

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet _____/____ 2017

Beslutet har delgetts parten _____/______2017

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna
datanät fr.o.m.:

Utdragets riktighet intygar

