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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Ordförande

Inger Wistbacka

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Sammanträdestid Måndagen den 7 maj 2018, kl. 17.00

Sammanträdesplats Kommungården

Ärendets
nummer

Ärende

15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
16 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
17 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
18 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tillstånd att anställa en informatör
19 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anställning av daghemsföreståndare tillsvidare
20 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anställning av barnträdgårdslärare och

barnskötare
21 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tillstånd att anställa speciallärare
22 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och personalsektionen
beslutför.
__________
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16 §. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Personalsektionen utser Elisabeth Hagström och Björn Gripenberg att justera protokollet per
e-post den 9 maj 2018. Protokollet undertecknas vid ett senare möte.

BESLUT:

Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
_______
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17 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Personalsektionen beslöt enhälligt att godkänna föredragningslistan i föreliggande
form.
_______
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Dnr: KST 56/2018

18 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tillstånd att anställa en informatör

Förvaltningschefen:

Allmänna avdelningens avdelningssekreterare har meddelat att hon går i pension från och
med 1.11.2018 och kommer därför i praktiken att sluta redan i slutet av augusti på grund av
outtagen semester och andra outtagna lediga dagar. På grund av att arbetet inom kanslisi-
dan har förändrats och behovet av intern och extern kommunikation har blivit allt viktigare,
kommer befattningen och uppgiftsbeskrivningen att förändras. Vissa uppgifter flyttas över på
andra, medan en större vikt sätts på kommunikation och därför behöver en informatör anstäl-
las. Den nya befattningshavaren kommer fortsättningsvis att fungera som kanslisekretera-
rens ersättare. Antalet kanslister vid allmänna kansliet har redan nått smärtgränsen, så en ny
befattningshavare behöver hittas för att den nya skall hinna lära sig en del av arbetet innan
avdelningssekreteraren slutar.

Informatören bör ha en lämplig högskoleutbildning, vara fullständigt tvåspråkig (svenska och
finska), ha kunskap om och erfarenhet av arbete på webben och sociala medier samt själv-
ständigt kunna producera text samt ha ett sinne för noggrannhet. Övriga behörighetskrav och
arbetsuppgifter preciseras i uppgiftsbeskrivningen.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Personalsektionen besluter bevilja tillstånd att anställa en informatör tidigast från 15 augusti
2018.

BESLUT:

Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________
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Dnr: KST 80/2018

19 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anställning av daghemsföreståndare tillsvidare

Dagvårdschefen

Dagvårdschefen anhåller om att få lediganslå en tjänst som daghemsföreståndare vid Slot-
tebo daghem/förskola.
Enligt fullmäktiges beslut 4.12.2017 gällande budgeten 2018, minskar antalet dagvårdsleda-
re i kommunen från fyra till tre 1.8.2018. Dagvårdsledare Tiina Cederström har sagt upp sig
från sin tjänst som dagvårdsledare. I stället för att anställa en ny dagvårdsledare, anställs en
daghemsföreståndare tillsvidare. Daghemsföreståndaren arbetar delvis med administration
och delvis i barngrupp. Rekryteringsprocessen inleds genast ifall personalsektionen ger sitt
medgivande. En tjänst som daghemsföreståndare finns från tidigare men flyttas till Slottebo.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Personalsektionen beviljar bildningsväsendet tillstånd att besätta en tjänst som daghemsfö-
reståndare tillsvidare.

BESLUT:

Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________
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Dnr: KST 81/2018

20 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anställning av barnträdgårdslärare och
barnskötare

Dagvårdschefen
Dagvårdschefen anhåller om att få lediganslå följande befattningar tillsvidare:

En befattning som barnträdgårdslärare med första placering Jeussen daghem/förskola
(nämndbeslut 20.3.2018 § 25)
Daghemsföreståndare Solveig Enbacka avgår med pension 1.9.2018. Dagvårdsledaren i
Nedervetil ansvarar för enheten Jeussen daghem och förskola, och därför är det skäl att an-
ställa en barnträdgårdslärare till Jeussen, inte en daghemsföreståndare. Detta medför att
personalen i Jeussen får mer tid att arbeta i barngrupp, eftersom barnträdsgårdsläraren inte
har lika mycket administrativa uppgifter som en daghemsföreståndare. Rekryteringsproces-
sen inleds genast ifall personalsektionen ger sitt medgivande.

-------------------------------------------

En befattning som barnträdgårdslärare med första placering Sjöglimtens daghem
(nämndbeslut 20.3.2018 § 26).
Riksdagens nya lagförslag till lag om småbarnspedagogik lyfter fram två oerhört viktiga fakto-
rer, att barnet sätts i centrum och att personalens utbildningsnivå höjs. För att kvaliteten inom
småbarnspedagogiken skall höjas kräver det att två högre utbildade arbetar i varje barn-
grupp. Ifall lagförslaget går igenom skulle det innebära att två tredjedelar behöver ha en hög-
re utbildning och minst en i arbetslaget behöver ha en universitetsutbildning. Ifall det skulle
arbeta två med pedagogisk utbildning i varje barngrupp skulle det innebära att man kan dela
på det pedagogiska ansvaret och den pedagogiska kvaliteten skulle höjas. Tanken är att det
nya lagförslaget skulle träda i kraft från 1.8.2018.

Enligt riksdagens förslag till ny lag och med att en barnskötare nu anhållit om avsked finns
det möjlighet att ändra befattningen som barnskötare till en befattning som barnträdgårdslä-
rare med tanke på den pedagogiska kvaliteten. Terjärv området är nu ett område som växer
rätt snabbt, på så sätt att många barn deltar i småbarnspedagogiken. Troligtvis blir barn-
grupperna i Sjöglimten fullsatta direkt från början av höstterminen. Mångprofessionella ar-
betslag behövs och det är pedagogerna i barngrupperna som har det pedagogiska ansva-
ret.
Rekryteringsprocessen inleds genast ifall personalsektionen ger sitt medgivande.

-------------------------------------------

En befattning som barnträdgårdslärare med första placering Solrosens förskola
Befattningen har varit t.f. under de senaste åren, efter att ordinarie befattningsinnehavaren
sade upp sig. Behovet är fortfarande två barnträdgårdslärare och för att få bättre kontinuitet i
anställningsförhållandet behövs även den andra barnträdgårdsläraren vara tillsvidarean-
ställd. Rekryteringsprocessen inleds genast ifall personalsektionen ger sitt medgivande.

------------------------------------------
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En befattning som barnträdgårdslärare med första placering Näckrosens daghem
Barnträdgårdslärare Tove Manderbacka har vikarierat många år som barnträdgårdslärare,
emedan hon innehar en befattning som assistent. I och med att Strandfyren-Rantamajakka i
Terjärv öppnades, behövdes fler barnträdgårdslärare, varför det är skäl med en tillsvidare
anställning i Näckrosens daghem. Strandfyren-Rantamajakka är administrativt en del av
Näckrosens daghem. Tove Manderbacka kunde anställas som barnträdgårdslärare utan re-
kryteringsprocess.

------------------------------------------

En befattning som barnskötare med första placering Kvarnbo daghem
Barnskötare Minna Lillvik har sagt upp sig. Sofie Forsström har länge varit tillsvidareanställd
som familjedagvårdare i eget hem, men hon har vikarierat i daghem ett flertal år och hon
kunde därför erbjudas tillvidare anställning utan rekryteringsprocess.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Personalsektionen beviljar bildningsväsendet tillstånd att anställa fyra befattningar som barn-
trädgårdslärare och en befattning som barnskötare tillsvidare.

BESLUT:

Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________



KRONOBY KOMMUN

Organ
PERSONALSEKTION

Sammanträdesdatum
7.5.2018

Sida
2/29

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektione

Dnr: KST 82/2018

21 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tillstånd att anställa speciallärare

Bildningschefen:

Bildningschefen anhåller om att få lediganslå en tjänst som speciallärare, med första placer-
ing Ådalens skola. Speciallärare Johanna Renlund har sagt upp sin tjänst i Kronoby kom-
mun. Renlund har i första hand arbetat på Ådalens skola, och hon har varit tjänstledig läsåret
2017-2018. Speciallärare Anna Skogvik har vikarierat Renlund under dennes tjänstledighets-
tid.

Kronoby har i regel haft fem tillsvidare anställda speciallärare. Nu är de tillsvidare anställdas
antal fyra, då Johanna Renlund sagt upp sin tjänst. Eftersom Kronoby även i fortsättningen
är i behov av fem speciallärare, finns det skäl att lediganslå en tjänst som speciallärare tillsvi-
dare.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Personalsektionen beviljar bildningsväsendet tillstånd att anställa en speciallärare tillsvidare.

BESLUT:

Personalsektionen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.
________
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22 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

Inga delgivningsärenden fanns att behandla.
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ANVISNING BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 15-22

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem
som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.
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