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Närvarande
Ordinarie

Ersättare

Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande

Backström Anders

Toivonen Hilkka, viceordförande

Närvä Tuula

Ahläng Annika

Kronlund Roger

Bergholm Irja

Frank Lundgren

Eriksson Roger

Lithén Carola

Grönqvist Kjell

Wenman Mikaela

Lindstedt Kim

Bergman Eeva

Sandell Camilla

Nylund Jimmy

Surakka Jukka

Nordström Egon

Tiusanen Pekka

Forsbäck Mikael

Weintraub Roger

Anttila Sara

Övriga närvarande
Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
Heikkilä Jonas, fullmäktiges I viceordförande
Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare §
Martin Nordman, ekonomidirektör, föredragare §
Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer
§ 67
§ 68-74

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Behandlas

Underskrifter
Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Carola Isaksson, sekreterare

Protokollets justering

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr.o.m. ____/____ 2018
Intygar:
Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Ärendesida

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdestid:

Torsdag14.06.2018kl. 14:00 (efter fullmäktigemötet)

Sammanträdesplats:

Centralförvaltningen i Pargas

Ärende
§ 67

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 68

Val av protokolljusterare

§ 69

Godkännande av föredragningslistan

§ 70

Upptagande av budgetlån 2018 för att ersätta en annan kredit

§ 71

Princip gällande förvaltningsbeslut vid anställningar

7.6.2018

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

14.06.2018

1

Styrelsen

§ 67

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

§ 68

Val av protokolljusterare

Beslut:

§ 69

Beslut:

Godkännande av föredragningslistan

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

14.06.2018

2

Styrelsen
KARKULLA:215 /2018

§ 70

Upptagande av budgetlån 2018 för att ersätta en annan kredit

Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.tillnamn@karkulla.fi
Keva, (Kommunernas pensionsförsäkring) har 28.05.2018 meddelat att de kommer att
höja sin räntemarginal från 0,025 % till 1,00 % från och med följande femåriga ränteperiod som inleds 19.8.2018. Lånet lyftes år 2009, var ursprungligen 615 463 euro stort
och beviljades för att finansiera det ARA-stödda byggprojektet på Brogränd i Raseborg. Av lånet återstår nu 586 721 euro. Eftersom räntehöjningen var så pass stor begärdes låneofferter av tre andra kreditgivare som tidigare gett offerter gällande samkommunskoncernens långfristiga krediter.
Eftersom meddelande om räntemarginalförhöjningen inkom så pass sent inbegärdes de
nya offerterna först till den 12.06.2018.
Bilaga:

Meddelande om räntejustering från Keva.

Förslag:

Förslaget ges på mötet när offerterna inkommit.

Beslut:
Delges:

Keva, anbudsgivarna

Kårkulla samkommun

Sammanträdesdatum

Sid

14.06.2018

3

Styrelsen
KARKULLA:211 /2018

§ 74

Princip gällande förvaltningsbeslut vid anställningar

Beredning: vik. personalchef Eva Isaksson-Holmberg
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
(förnamn.efternamn@karkulla.fi)
Kommunallagen som trädde ikraft 1.5.2015 förutsätter att även tjänsteinnehavares
överklagbara förvaltningsbeslut i personalärenden publiceras i det allmänna datanätet (§
140, 2 mom). Förvaltningsbeslut ska fattas åtminstone om sådana personalärenden om
vilka föreskrivs i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och som arbetsgivaren
ensidigt beslutar om genom överklagbara beslut, bl.a. om anställningar. Enligt
Kommunförbundets anvisningar ska man i princip följa samma regler för arbetsavtal
som för tjänsteförhållande och också arbetsavtalen ska basera sig på förvaltningsbeslut.
Beslutet att ingå ett arbetsavtal eller att göra ändringar i avtalet är ett förvaltningsbeslut,
som kan överklagas på laglighetsgrund. Det finns dock inte definierat i lag om längden
på arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden som inte förutsätter ett förvaltningsbeslut. I
kommunerna finns olika praxis gällande längden på de anställningar där
förvaltningsbeslut inte behövs.
Ändring i ovan nämnda förvaltningsbeslut kan sökas enligt kommunallagens
bestämmelser och eftersom tidsfristen för omprövningsbegäran börjar löpa efter att
beslutet funnits tillgängligt i det allmänna datanätet, vinner inte beslutet laga kraft innan
det publicerats.
I samkommunen tillämpas styrelsens personalsektions beslut 23.11.2006 § 28 att anställningsbeslut ska göras vid anställningar i arbetsavtalsförhållande över tre månader.
Enhetschefernas beslutanderätt omfattar att anställa personal för viss tid om högst ett år
vilket betyder att enhetscheferna gör förvaltningsbeslut för anställningar som överskrider tre månader fram till ett år, och dessa beslut borde finnas tillgängliga i datanätet. I
praktiken är det inte möjligt att i dagens läge publicera enhetschefernas förvaltningsbeslut i datanätet dels eftersom enhetscheferna inte har möjlighet att göra besluten
elektroniskt och dels på grund av mängden beslut.
Ledningsgruppen har omfattat principen att förvaltningsbeslut ska göras om anställning
av personal i arbetsavtalsförhållande när anställningen överstiger ett år.
Förslag:

Styrelsen beslutar att förvaltningsbeslut ska fattas om anställning av personal i arbetsavtalsförhållande när anställningen överstiger ett år.
Beslutet tillämpas från 1.7.2018 och samtidigt upphävs personalsektionens beslut
23.11.2006 § 28.
Paragrafen justeras genast.

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

