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Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi
Pargas stads personal bildar en helhet som är indelad i avdelningar och
tjänstesektorer. De olika avdelningarna och tjänstesektorerna leds av de
tjänsteinnehavare som stadsstyrelsen utser. Tjänstesektorn förvaltningstjänster
leds idag av Pargas stads stadsjurist, som har beviljats avsked. För att utse en
tjänsteinnehavare som leder tjänstesektorn förvaltningstjänster behöver Pargas
stad inrätta en ny tjänst som förvaltningschef. Stadsstyrelsen ska besluta om
tjänstens behörighetsvillkor samt besluta ledigförklara tjänsten. När tjänsten
ledigförklaras ska det framgå att den person som väljs till tjänsten som
förvaltningschef sannolikt kommer att utses till sektorchef för sektorn
förvaltningstjänster.
Förvaltningschefen är medlem i stadens ledningsgrupp och stadsdirektörens
ersättare. Förvaltningschefen deltar i beredning och verkställighet av beslut i
stadsstyrelse och stadsfullmäktige och fungerar även som mötessekreterare. Till
uppgifterna hör att leda, koordinera och utveckla förvaltningsprocesser för hela
staden. Behörighetsvillkoren är lämplig högre högskoleexamen. Språkkraven är
god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språket. I
annonseringen av tjänsten ska framgå att förvaltningschefen förutsätts ha god
kännedom av kommunal lagstiftning och erfarenhet av krävande
förvaltningsuppgifter inom den kommunala sektorn. Erfarenhet av juridisk
rådgivning ses som en stark merit.

Förslag

Stadsstyrelsen inrättar en tjänst som förvaltningschef samt besluter ledigförklara
tjänsten omgående. Behörighetsvillkoren för tjänsten som förvaltningschef är en
för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Språkkraven är god förmåga att i tal
och skrift använda svenska och finska språket.

Beslut

Under diskussionen föreslog Maria Lindell-Luukkonen, understödd av Markku
Orell, Nina Söderlund, Olof Elenius och Widar Nyberg, att ärendet remitteras för
tilläggsutredningar av vilka tjänster som behövs i framtiden.
Ordförande konstaterade att Maria Lindell-Luukkonen under diskussionen hade
gjort ett understött förslag om återremiss av ärendet. Därför ska stadsstyrelsen
rösta om fortsatt behandling och återremiss så att den som understöder fortsatt
behandling röstar Ja och den som understöder återremiss röstar Nej.
Omröstningen sker genom namnupprop.
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Stadsstyrelsen godkände ordförandens förslag till omröstningsförfarande.
Vid omröstningen gavs
Ja-röster
5
Nej-röster
6
Bilaga

1 Omröstningsprotokollet
Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen hade beslutat återremittera ärendet.

Delgivning

Carola Isaksson
__________________

Stadsstyrelsen 24.05.2021 § 161
Beredare
Föredragande

Personalchef Peter Lindroos, tfn 044 358 5832
Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi
Ärendet remitterades för närmare utredningar. Stadsstyrelsen önskade att de
skulle få en möjlighet att mera ingående diskutera behovet av en tjänst som
förvaltningschef eller om uppgifterna kunde skötas på ett annat sätt.
Stadsstyrelsens medlemmar diskuterade ärendet 20.5.2021. Diskussionen
fokuserade främst på uppgiftens innehåll. Om man inrättar en tjänst för att leda
tjänstesektorn förvaltningstjänster är det viktigt att i rekryteringsprocessen
tydligt lyfta fram vilka de centrala uppgifterna kommer att vara. Erfarenhet av
juridisk rådgivning ska ses som en stark merit.

Förslag

Stadsstyrelsen inrättar en tjänst som förvaltningschef samt besluter ledigförklara
tjänsten omgående. Behörighetsvillkoren för tjänsten som förvaltningschef är en
för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Språkkraven är god förmåga att i tal
och skrift använda svenska och finska språket.

Beslut

Under diskussion föreslog Markku Orell, understödd av Nina Söderlund och
Mikael Holmberg, att beslutsförslaget ändras enligt följande:
Behörighetsvillkoren för tjänsten som förvaltningschef är lämplig högre
högskoleexamen. Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska
och finska språket.
Relevant juridisk utbildning och kunnande ses som stark merit. Vårdreformen kan
förorsaka ändringar i tjänsteförhållandet.
Föredraganden omfattade Markku Orells förslag.
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Under diskussionen föreslog Widar Nyberg, understödd av Maria
Lindell-Luukkonen, att ärendet förkastas med motivering att varken
tjänstebeskrivning, ansvarsbeskrivning eller kunskapskrav är tillgängliga.
Ytterligare motivering till att förkasta ärendet är att tjänsten inte finns i
förvaltningsstadgan.
Ordförande konstaterade att under diskussionen hade Widar Nyberg gjort ett
understött förslag. Därför ska stadsstyrelsen rösta om föredragandens ändrade
förslag och Widar Nybergs förslag så att den som understöder föredragandens
förslag röstar Ja och den som understöder Widar Nybergs förslag röstar Nej.
Omröstningen sker genom namnupprop.
Vid omröstningen gavs
Ja-röster
9
Nej-röster
2
Bilaga

Omröstningsprotokollet
Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt föredragandens
förslag.
Stadsstyrelsen justerade beslutet omedelbart.
__________________
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