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Sammanträdestid:
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Närvarande:
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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
X Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
X Heikkilä Jonas, fullmäktiges I viceordförande
X Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
X Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 71, 72
X Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare § 70
X Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer
§ 67
§ 68-72

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Behandlas

Underskrifter
Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering
Roger Eriksson har 15.6.2018 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Kjell Grönqvist har 15.6.2018 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr.o.m 19.6. 2018
§ 70 och 71 har hållits tillgängliga i samkommunens allmänna datanät fr. 18.6.2018
Intygar:

Datum 18.6.2018/ Carola Isaksson, förvaltningssekreterare
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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
EXTRA ÄRENDE

§ 72

Beviljande av avsked för ledande terapeuten vid Expert- och
utvecklingscentret
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§ 67

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 68

Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Roger Eriksson och Kjell Grönqvist.

§ 69

Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Beslöts som extra ärende behandla ledande terapeutens anhållan om avsked.
Härefter godkändes föredragningslistan till övriga delar.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät från

Utdragets riktighet intygar
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Sammanträdesdatum
14.6.2018
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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.

Föredragning på mötet:
Inom utsatt tid, den 12 juni 2018 kl. 12.00 inkom tre stycken offerter, från Danske
Bank A/S, Nordea Bank AB och Åbonejdens Andelsbank.
Danske Bank erbjuder en lånetid på antingen 7 eller 10 år med 12 månaders Euriborränta med en marginal uppgående till 0,22 % de fem första åren varefter marginalen justeras enligt marknadssituationen. Danske Bank uppbär en expeditionsavgift om 1 000
euro i samband med lånets lyftande och det är möjligt att bortbetala lånet utan extra
kostnader vid varje byte av ränteperiod.
Nordea Bank erbjuder ett 7 års lån med 12 månader Euriborränta med 0,60 % marginal eller ett 10 årigt lån med 0,70 % marginal. Nordea erbjuder också ett 10 års lån med
fast ränta 1,33 % p.a. eller ett 10 års lån med en femårig fast ränta till 1,02 % p.a. Nordea uppbär en regleringsprovision uppgående till 2 000 euro i samband med lånets lyftande.
Åbonejdens Andelsbank erbjuder ett 10 årigt lån med antingen 6 eller 12 månaders
Euriborbindning med en marginal om 0,58 % vilken kontrolleras med 3 års mellanrum.
Sex månaders euriborränta var den 8 juni 0,087 % lägre än 12 månaders euribor (0,267 % resp. -0,180 %). Åbonejdens Andelsbank uppbär en expeditionsavgift om
1 200 euro.
Alla inkomna anbud finns tillgängliga vid sammanträdet.
Förslag:

Styrelsen beslutar uppta ett 10-årigt 600 000 euro stort lån från Danske Bank A/S bundet till 12 månaders Euribor med en marginal uppgående till 0,22 % de fem första åren
varefter marginalen kan justeras beroende på marknadssituationen. Danske Bank uppbär en expeditionsavgift om 1 000 euro vid lyftandet av krediten.
Styrelsen beslutar justera paragrafen omedelbart.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät från

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen
Beslut:

Sammanträdesdatum
14.6.2018

Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.

Delges:

Keva, anbudsgivarna

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät från

Utdragets riktighet intygar
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KARKULLA:211 /2018

§ 71

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 omedelbart.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät från

Utdragets riktighet intygar

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
14.6.2018

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

Förslaget godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät från

Utdragets riktighet intygar
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KARKULLA:219 /2018

§ 72

Beviljande av avsked för ledande terapeuten vid Expert- och utvecklingscentret

Föredragning: chefen för EUC Fredrika Abrahamsson, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Ledande terapeuten vid Expert- och utvecklingscentret, Pia Lindevall har anhållit om
avsked, sista anställningsdag 31.8.2018. Enligt Kårkulla samkommuns
förvaltningsstadga är det styrelsen uppgift att anställa och bevilja avsked för tjänster vid
Expert- och utvecklingscentret.
Förslag:

Styrelsen beviljar avsked till Pia Lindevall från tjänsten som ledande terapeut vid
Expert- och utvecklingscentret.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
14.6.2018
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Utdragets riktighet intygar

ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING
Omprövning får inte begäras i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Lagrum: 136 § i kommunallagen
Gäller §: 72

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 §: 70, 72
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.

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Sammanträdesdatum
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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 gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet .2018.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes ______/_____2018
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes _____/_____2018

