Kårkulla samkommun

Styrelsen

Protokoll

04.10.2017

Kårkulla samkommun
Styrelsen
Extra styrelsesammanträde
Sammanträdestid:
Onsdag04.10.2017kl. 13:00 – 13.45
Sammanträdesplats: Mötet hålls via elektronisk förbindelse på centralförvaltningen i Pargas och
omsorgsbyråerna i Vasa, Jakobstad, Helsingfors och Borgå.
Närvarande:
Plats
Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande Helsingfors
Jakobstad
Kronqvist Bengt, viceordförande
Helsingfors
Bergholm Irja
Pargas
Colliander Cornelius
Jakobstad
Eriksson Roger
Ordinarie

X
X
X
X
X
X
X
X

Hartman Bengt
Kallio-Uljens Elina
Romsi Brita
Sandell Camilla

Borgå
Helsingfors
Pargas

Plats

Henriksson Linnea
Westerback Christer
Fredlund Maarit
Heikkilä Jonas
Forsman Bo

-

Hagfors Kari

Spring Anita

Ersättare

Weintraub Roger

Östergård Inger
Toivonen Hilkka
Heijnsbroek-Wirén Mia

Övriga närvarande
X Rönnlund Christer, fullmäktigeordförande
X Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 169-171
X Nordman Martin, ekonomidirektör, inkallad som sakkunnig
X Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer
§ 167
§ 168-171

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Behandlas

Underskrifter
Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering
____________________________________
Camilla Sandell

___________________________________
Cornelius Colliander

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr.o.m 5.10.2017
Intygar:
Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Ärendesida

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Onsdag04.10.2017kl. 13:00
Via elektronisk förbindelse på centralförvaltningen i Pargas och omsorgsbyråerna i Vasa, Jakobstad, Helsingfors och Borgå.

Ärende
§ 167

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 168

Val av protokolljusterare

§ 169

Uppsägning av tjänsteförhållande

§ 170

Tillstånd att få lediganslå tjänsten som personalchef

§ 171

Tillstånd att få lediganslå tjänsten som regionchef i mellersta Nyland

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
04.10.2017

Sid
1

§ 167

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 168

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Camilla Sandell och Cornelius Colliander.
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KARKULLA:254 /2017

§ 169

Uppsägning av tjänsteförhållande

Styrelsen 28.9.2017 § 166
Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt (förnamn.efternamn@karkulla.fi)
Personalchef Fredrik Laurén anställdes av styrelsen 26.11.2013 § 171. Tjänsteförhållandet inleddes i januari 2014.
Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare § 35 får en arbetsgivare säga upp ett
tjänsteförhållande, om skälet är sakligt och vägande. Som sådana skäl kan anses allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av tjänsteförhållandet, lag eller bestämmelser och som är av väsentlig betydelse för tjänsteförhållandet.
Arbetsgivaren skall före uppsägningen reda ut om det är möjligt att undvika uppsägning genom att tjänsteinnehavaren placeras i ett annat tjänsteförhållande.
Personalchef Fredrik Laurén har åsidosatt sina förpliktelser som är av väsentlig betydelse för tjänsteförhållandet. Den 12.4.2017 blev han hörd med anledning av detta och
blev tilldelad en skriftlig varning. Efter detta har åsidosättandet av förpliktelserna fortsatt, varpå arbetsgivaren har rätt att vidta åtgärder för att avsluta tjänsteförhållandet.
Den 19.9.2017 har personalchef Fredrik Laurén fått muntlig information om att uppsägning av tjänsteförhållandet kommer att behandlas av styrelsen.
Den 25.9.2017 har personalchef Fredrik Laurén mottagit dokumentet Skriftligt hörande
gällande skälen jämte motivering till uppsägning av tjänsteförhållandet. Han har möjlighet att skriftligt framföra egna synpunkter i frågan. Inlämningsdag för detta är senast
den 3.10.2017.
Inom samkommunen finns inte möjlighet att placera tjänsteinnehavaren i annat tjänsteförhållande.
Bilaga:

Skriftligt hörande gällande skälen jämte motivering till uppsägning av tjänsteförhållandet.

Förslag:

Styrelsen sammanträder ånyo för beslut om uppsägning av personalchef Fredrik
Lauréns tjänsteförhållande, då han inkommit med sina skriftligt framförda synpunkter
till hörandet gällande skälen jämte motivering till uppsägning av tjänsteförhållandet.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Styrelsen sammanträder till extra möte onsdagen 4.10.2017 kl. 13.
Paragrafen justerades omedelbart.

__________________________________
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Styrelsen 4.10.2017 § 169
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt (förnamn.efternamn@karkulla.fi)
Bilaga:

Personalchefens synpunkter

Förslag:

Styrelsen beslutar säga upp tjänsteförhållandet med personalchef Fredrik Laurén med
en uppsägningstid om en månad från det att beslutet vunnit laga kraft.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Styrelsen antecknade att den tagit del av personalchef Fredrik Lauréns 3.10.2017 inlämnade synpunkter gällande skälen jämte motivering till uppsägning av tjänsteförhållandet.
Samkommunsdirektören kompletterade sitt förslag på sammanträdet att lyda:
Styrelsen beslutar säga upp tjänsteförhållandet med personalchef Fredrik Laurén med
en uppsägningstid om en månad från det att beslutet vunnit laga kraft.
Motiveringarna till uppsägningen framgår ur styrelsens beslut 28.9.2017 § 166, samt ur
bifogade anteckningar förda vid hörande av personalchefen 12.4.2017 gällande åsidosättandet av förpliktelser som är av väsentlig betydelse för tjänsteförhållandet och bifogade dokument ”Skriftligt hörande gällande skälen jämte motivering till uppsägning av
tjänsteförhållandet” 25.9.2017.
Styrelsen godkände samkommunsdirektörens kompletterade förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Delges:

Fredrik Laurén, personalsekreteraren

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet.
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§ 170

Tillstånd att få lediganslå tjänsten som personalchef

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt (förnamn.efternamn@karkulla.fi)
Tjänsten som personalchef blir vakant då tjänsteförhållandet med nuvarande innehavare
av tjänsten sagts upp.
Innan en tjänst eller anställning besätts i samkommunen ska den ledigförklaras. Tjänsten eller anställningen ledigförklaras av den myndighet som har rätt att fatta anställningsbeslut i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan.
Enligt förvaltningsstadgan beslutar styrelsen om valet av personalchef.
Förslag:

Styrelsen beslutar att tjänsten som personalchef får ledigförklaras när beslutet i § 169
vunnit laga kraft.

Beslut:

Förslaget godkändes.
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§ 171

Tillstånd att få lediganslå tjänsten som regionchef i mellersta Nyland

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt (förnamn.efternamn@karkulla.fi)
Regionchef Gunveig Söderbacka har anhållit om avsked från tjänsten som regionchef i
mellersta Nyland för att övergå till befattningen som utvecklare av boendeverksamheten. Tjänsten som regionchef i mellersta Nyland blir vakant 1.11.2017.
Innan en tjänst eller anställning besätts i samkommunen ska den ledigförklaras. Tjänsten eller anställningen ledigförklaras av den myndighet som har rätt att fatta anställningsbeslut i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan.
Enligt förvaltningsstadgan beslutar styrelsen om valet av regionchef.
Förslag:

Styrelsen beslutar att tjänsten som regionchef i mellersta Nyland ledigförklaras.

Beslut:

Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.
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ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING
Omprövning får inte begäras i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Lagrum: 136 § i kommunallagen
Gäller §: 170, 171
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.
Gäller §: 169
Rätt att framställa begäran om omprövning
Begäran om omprövning får framställas av:
- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part),
och
- kommunmedlemmar.
Tidsfrist för begäran
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.
Myndighet till vilken begäran om omprövning ska framställas
Styrelsen i Kårkulla samkommun.
Post- och besöksadress:
E-postadress:
Telefonnummer:
Faxnummer:

Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
info@karkulla.fi
*0247 431 222
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 söks
- hurdan rättelse av beslutet som yrkas
- på vilka grunder omprövning söks
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Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
04.10.2017

Sid
7

I begäran ska dessutom uppges namnet på den som framställt begäran om omprövningen 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.
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 hållits tillgängligt i det allmänna datanätet.
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