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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande beslutfört.
-----

§ 33

Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes samt ett extra ärende
§ 39 Taitaja - Mästare 2019
-----

§ 34

Protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Elin Nylund och Inger Englund.
-----

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [183/2019]

§ 35

Personalrapporten för år 2018

Hänv.:

bilaga 1 Personalrapport 2018

Samkommunens direktör:
Samkommunen hade vid årsskiftet en aktiv personalstyrka på 232 personer.
Personalstyrka har minskat med fyra personer sedan föregående årsskifte.
Antalet årsverken uppgick till 201,4. Anställningarna är heltids- och deltidsanställningar i huvudsyssla, och av dessa finns såväl anställningar tillsvidare
som visstidsanställningar. Den bifogade personalrapporten ger ytterligare information och fakta om personalen, anställningarna och olika personalrelaterade händelser.
Rapporten har den 5.4.2019 behandlats i samarbetsdelegationen och revisionsnämnden, och i styrelsens personalsektion den 12.4.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen godkänner rapporten för egen del och föreslår att
samkommunstämman godkänner personalrapporten för år 2018.
Skst § 35, 12.4.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [184/2019]

§ 36

Tillsättande av planeringskommitté

Samkommunens direktör:
I samkommunens investeringsbudget för 2019 ingår ett anslag för planering
av ombyggnad och renovering av H-delen i Optimas fastighet på Trädgårdsgatan 30. Projektet planeras under 2019 och genomförs under ekonomiplaneperioden 2020 - 2021.
Till planeringskommittén föreslås följande personer från Optima:
-

Anna-Lena Forsman, rektor för lärande
Åsa Anderssén-Tynkkynen, ansvarig för matproduktion och
uthyrning
Ann-Louise Strengell, teamledare
Liselott Wiik, lärare
Bjarni Freysteinsson, lärare
Tom Grön, fastighetschef
Max Gripenberg, direktör
två representanter för samkommunstyrelsen

Sakkunniga kan kallas in enligt behov.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen tillsätter en planeringskommitté samt utser två styrelserepresentanter.

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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Skst § 36, 12.4.2019
Samkommunstyrelsen:
En planeringskommitté för ombyggnad och renovering av H-delen tillsattes
enligt följande:
-

Anna-Lena Forsman, rektor för lärande
Åsa Anderssén-Tynkkynen, ansvarig för matproduktion och
uthyrning
Ann-Louise Strengell, teamledare
Liselott Wiik, lärare
Bjarni Freysteinsson, lärare
Tom Grön, fastighetschef
Max Gripenberg, direktör

samt tre representanter för styrelsen:
Stefan Storholm, styrelseordförande
Håkan Storbacka, ordinarie medlem
Åsa Björkman, ordinarie medlem
_____

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [188/2019]

§ 37

Investeringsbudgetens bindande poster

Samkommunens direktör:
I budgeten för 2019 och ekonomiplanen för 2020—2021 ingår investeringsanslag som är bindande mot samkommunstämman enligt följande uppdelning:

Samkommunens förvaltning
Utbildningsenheten

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

231.000 €
320.000 €

1.718.000 €
230.000 €

350.000 €
335.000 €

Under samkommunens förvaltning har budgeterats investeringar gällande
fastigheter och administration. Under Utbildningsenheten (i praktiken resultatområdet Lärande) ingår anslag för maskiner och vissa inventarier och övrigt som berör utbildningsverksamheten.
Samkommunens revisor har framfört önskemål om att samtliga investeringar
skulle koncentreras till resultatområdet samkommunens förvaltning i och med
att samkommunens avskrivningar görs under detta område. Ändringen är således av teknisk natur, och skulle innebära att det sammanlagda investeringsanslaget förblir oförändrat och utgör bindande post mot samkommunstämman enligt följande:

Samkommunens förvaltning

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

551.000 €

1.948.000 €

685.000 €

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215229, e-post
max.gripenberg@optimaedu.fi

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman godkänner att det
bindande anslaget för investeringar gällande utbildningsenheten Optima i
budgeten för 2019 och ekonomiplanen för 2020—2021 flyttas under och
sammanslås med investeringar för samkommunens förvaltning.
Skst 37, 12.4.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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Anmälningsärenden

Samkommunens direktör:
- preliminära resultat från ansökan till yrkesutbildning med krävande
särskilt stöd
- besök från Kommunarbetsgivarna och OAJ den 2.4.2019, information om
årsarbetstid för lärare
- extern revision 9-10.4 Bureau Veritas, ISO 9001
- OptiCareer Day 10.4
- tekniska korrigeringar i bokslutet 2018: sid 8, 30, 51
- egnahemshus, Bränntomtsvägen 10, Jakobstad
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.
Skst § 38, 12.4.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
_____

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTYRELSEN

§ 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sida

12.4.2019

8

Taitaja - Mästare 2019

Samkommunens direktör:
Håkan Storbacka har anmält intresse att besöka Taitaja-finalen i Joensuu.
Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, tfn 044 7142001,
e-post tiina.sjolund@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Styrelsen utser Håkan Storbacka att representera styrelsen vid
Taitaja-finalen i Joensuu den 23.5, avfärd från Jakobstad 22.5.
Skst § 39, 12.4.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet
grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen KomL 410/2015 § 136 begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Ändring kan inte heller sökas över anmälningsärenden.
Paragrafer: § § 32-35, 37

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftlig omprövning enligt
kommunallagen KomL 417/2015 § 134 kan framställas över beslutet.
Paragrafer: § § 36, 38-39

Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FörvprocessL 586/1996 5 § kan besvär
inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.
Rätt att begära
omprövning

Rätt att begära omprövning har den som:
beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part) samt
kommunmedlem

Myndighet till
vilken begäran
om omprövning ska framställas

Begäran om omprövning framställs till:
Optima samkommun
Samkommunstyrelsen
Postadress:
Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD
Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
E-postadress:
samkommunen(at)optimaedu.fi
Faxnummer:
(06) 7855 299
Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)
Öppettider för samkommunens registratur:
mån - tors kl. 8.00 - 16.00, fred kl. 8.00 - 14.00
Paragrafer: § §

Tid för sökande Omprövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
av ändring
Begäran om omprövning ska lämnas in till samkommunens registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, 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 att protokollet har publicerats
i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om tidsfristens
sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter.
Omprövningsbegärans form
och innehåll

Omprövningsbegäran ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I omprövningsbegäran ska uppges:
- det beslut som avses
- hurdan omprövning som begärs

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:
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på vilka grunder omprövning begärs

I yrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt omprövningsbegäran samt
personens hemkommun, postadress och telefonnummer.
Om beslutet som fattats med anledning av omprövningsbegäran får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.
Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optima samkommuns registratur:
Optima samkommun
Postadress:
Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
E-postadress: samkommunen(at)optimaedu.fi
Faxnummer:
(06) 7855 299
Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)
Öppettider för samkommunens registratur
mån - tors kl. 8.00 – 16.00, fre kl. 8.00 - 14.00

Delgivning till
part

Part:

Beslutet har per brev (lämnats för befordran av posten) delgetts part den _______________

Beslutet har genom e-post delgetts part den _______________
Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas sign.

Utdragsbestyrkande:

