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12 § Sammanträdets laglighet och beslutfrhet
Ordförande öppnar sammanträdet och konstaterar at sektonen för stödttänster är lagligt sammankallad och beslutörr
Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn tll antalet närvarande ledamöter även beslutörtr
______

Protokoll
13 §
Sektionen för stödtjänster

15.05.2019

Sida
2

13 § Val av protokolljusterare
I tur at justera protokojjet är medjemmarna Marika Hojmberg ohu Tom Wikjund. (Föjjande i tur är Maria Pajm ohu Karj-Erik Wikström).
Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:
Sektionen för stödtjänster utser protokojjjusterare.
Protokojjet justeras ejektroniskt senast 20.5.2019 kj. 16.00.
Beslut:

Tijj protokojjjusterare utsågs Marika Hojmberg ohu Tom Wikjund.
______
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14 § Godkännande av föredragningslistan
Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:
Sektionen för stödttännster oodtknnner föredtragonnnosinstagn och  eesitter om
eventteiiag tiiinoosnrendten.
Beslut:

Föredtragonnnosinstagn oodtknndtes.
______
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NKBY/464/00.01.02.00/2019

15 § Utvärdering och revidering av kommunstrategin

Sektionen för stödttännster 1....2019 1. 菀
Beredtning:

Förvaltningsdtirektör Tomas Knuts
Enligt kommunallagen 37 菀 skall kommunen ha en kommunstrategi i vilken
fullmnktige beslutar om dte lnngsiktiga mnlen för kommunens verksamhet ohh
ekonomi. Kommunstrategin ska grundta sig pn en bedtömning av nulnget i kommunen ohh framtidta förnndtringar i omvnrldten ohh dteras inverkan pn fullgörandtet av kommunens uppgifer. I kommunstrategin tas hnnsyn till kommunallagens säu omrndten som tillsammans medt stadtens slogan ”smnstadt som bnst”
bildtar stommen för Nykarleby stadts kommunstrategi.
Undter hösten 2019 skall kommunstrategin uppdtateras av stadtsfullmnktige.
Medt anledtning av dteta begnr stadtsstyrelsen utlntandte om eventuella uppdtateringsbehov av nnmndterna ohh sektionerna.
I kommunstrategin som godtknndtes 2017 har resultatomrndtet stödttännster föläandte servihenivn nr 202.:
Stadens kök serverar god och näringsrik mat och ökar andelen lokalproducerade livsmedel.
Staden har ett (1) kommunalt kök.
God hygien, trivsamma utrymmen.
Välfungerande och lyhörd service.
Tidsanpassade och behovsbaserade helhetslösningar för kommunkoncernen.

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns och förvaltningsdirektör Tomas Knuts förslag:
Sektionen utvnrdterar mnlsntningarna.
Sektionens beslut:
IKT-funktionerna nr samordtnadte funktionella ohh kostnadtsefektiva samt lyhördta för förnndtringar.
Stadtens kök serverar godt ohh nnringsrik mat som tillredts frnn grundten samt
ökar andtelen lokal- ohh ekologiskt prodtuheradte livsmedtel.
Godt hygien fexibla ohh trivsamma utrymmen.
Anpassningsbar ohh vnlfungerandte servihe.
Miläömedtvetenhet skall vara ledtstänrnan inom sektionens ansvarsomrndte.
______
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16 § Initiativ om ma vi

aghemmd skolor ochhe ål ringshemm; Nykarlmygy Mar hea is rik

Sektionen för stödttännster 1....2019 16
Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
En skrivelse har kommit in angåendte mat vidt dtaghem skolor och åldtringshem.
Sektionen dtiskutterar nrendtet.
Kos heålls- ochhe s ä chhemf Vmronika Franzéns förslag:
Antecknas för knnnedtom och tas i beaktandte dtå butdtgetarbetet för 2020 inledts.
Smktionmns ygmslt :
Sektionen för stödttännster stödter initiativet från Nykarleby aarthadtistrikt om
godt och nnringsrik mat till dtaghem skolor och åldtringar.
Priset per portion bordte höäas i takt medt at livsmedtelsprisen stiger.
Ärendtet dtelges stadtsstyrelsen för knnnedtom och beaktas i butdtgetarbetet för
2020.
______
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17 § Personalmatsalen på HVC

Sektionen för stödttännster 1....2019 17
Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
Vidt Nykarleby Vnlfnrdtscentral fnns idtag en matsal dtnr personalen har erbäudtits
lunch.
Den möäligheten anvnndts inte av många endtast ca 10 personer per dtag i medteltal. Detta innebnr att stora mnngdter mat kastas och dtet blir äu vnldtigt oekonomiskt.
Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns:
Personalmatsalen stnngs efer midtsommar och öppnar inte igen till hösten.
Sektionens besltt:
Personalmatsalen håller öppet till midtsommar och öppnar inte igen till hösten.
Arbetstidten som dtetta sparar i köket anvnndts till att utveckla kvnllsmaten åt
bndtdtavdtelningens klienter.
______
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18 § Presentation av alla kök, personal och matgäster

Sektionen för stödttännster 1....2019 1
Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
Undter förra mötet badts om en utredtning över alla kök personal i dtem och antalet matportioner.
Ärendtet presenteras på mötet.
Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:
Ärendtet antecknas för knnnedtom
Sektionens besltt:
Antecknadtes för knnnedtom.
______
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19 § Anmälningsärenden; Sektinen för stödtjänster 15.5.2019

Sektionen för stödttännster 1....2019 19
Beredtning: Kosthålls- och stndtchef Veronika Franzén
Frilufseferrmidtdtag för köks- och stndtrersonalen 9..
Sormrmaren
Matrådtsrmöten
Kisthålls- ich städchef Verinika Franzéns förslag:
Antecknas för knnnedtorm.
Sektinens besltt:
Antecknadtes för knnnedtorm.
______
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR
___________________________________________________________________________
Besvärsförbud
Eftersom besut medanm emdans gäluuer beredamnmg euuer verss äluungee snm emung sommtmnuungem
omprövmnmgsbegälrnm nm e frnms äluuns euuer sommtmnubesvälr nmförns över besut e .
Paragrafer: 12 – 16 18 - 19
Paragrafer

Begälrnm om omprövmnmg:
Amförnmdae nv sommtmnubesvälr:
Amförnmdae nv förvnu mnmgsbesvälr:
Ammn besvälr: Uppenmdaunmgsrälteuseebesvälr

17

Pro osouue enr gjor s tiuugälmgung n dae nuumälmmn dan nmäl e : 21.5.2019
Besut e enr daeugets pnr em gemom et brev som nvsälmdaes:
Besut e enr daeugets pnr em gemom et e-pos medadaeunmdae som nvsälmdaes:

Anvisning för begäran om omprövning
Dem som älr mnssmöjda meda daetn besut snm begälrn omprövmnmg ssrnftung . mdarnmg n besut e får nm e
sösns gemom besvälr eos daoms ou.
Omprövning får begäras av: daem som besut e nvser euuer vnrs rält sskudangee euuer fördaeu danres påversns nv besut e (pnr ) oce sommtmmedauemmnr.
Tidsfrist för begäran om omprövning: Omprövmnmg ssn begälrns nmom 14 dangnr fråm daeufåemdae nv besut e . Begäran om omprövning ska lämnas in tll Nykarleby stad före kl. 16.00 den sista vardagen som
begäran om omprövning får framställas.
Em pnr nmses en fåt daeu nv besut e sjt dangnr efter nt breve sälmdaes om nm e mågo nmmn vnsns. Vnda
vnmung eues romnss daeugnvmnmg nmses pnr em en fåt daeu nv besut e daem redaje dangem efter nt medadaeunmdae sälmdaes om nm e mågo nmmn vnsns.
Em sommtmmedauem nmses en fåt daeu nv et besut sjt dangnr efter dae nt pro osouue fnmms tiuugälmgung
n dae nuumälmmn dan nmäl e .
Dngem för daeufåemdae rälsmns nm e meda n tidasfrns em för begälrnm om omprövmnmg. Om daem sns n dangem
för omprövmnmgsbegälrnm nmfnuuer på em eeugdang själuvs älmdangee sdangem förs n mnj jtunftom mndasommnrnftom euuer em eeugfrn uördang får omprövmnmg begälrns daem förs n vnrdangem daälrefter.
Omprövningsmyndighet:
Pos ndaress:
Besössndaress:

Sektionen för stödtäänster
PB 29 66901 Nksnruebk
Topeuntsespunmndaem 7
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mksnruebk.s nda@mksnruebk.f
06 7856 111

Omprövningsbegärans form och innehåll
Omprövmnmg ssn begälrns ssrnftung . Ocsså eues romnssn daostmem tppfkuuer srnve på ssrnftung form.
I omprövmnmgsbegälrnm ssn tppges:
- dae besut n vnuse omprövmnmg begälrs
- etrdanm omprövmnmg som begälrs
- på vnusn grtmdaer omprövmnmg begälrs
I omprövmnmgsbegälrnm ssn tppges mnmme på daem som enr begälr omprövmnmg snm persomems eemsommtm pos ndaress oce euefommtmmer.
Om omprövmnmgsbesut e får daeuges som et eues romnss medadaeunmdae ssn ocsså e-pos ndaress tppges.
Pro osouust darng oce bnungor som gäluuer besut e snm begälrns eos s ndassnmsune euuer på www.mksnruebk.f

