Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Styrelsen

21.4.2020
Tisdagen den 21 april 2020 kl. 18.00 – 18.50
elektroniskt sammanträde via Teams

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Medlemskommun

Andelar

Esbo
Grankulla
Hangö
Ingå
Kyrkslätt
Raseborg
Sjundeå
Vanda

1
1
3
3
4
18
1
1

ORDINARIE

X Ann-Katrin Bender, ordf

ERSÄTTARE
Erik Munsterhjelm

X Elisabeth Kajander, viceordf

Mika Helander

X Dan Johansson

Tanja Ljungqvist

X Theo Kallström

Maj Åberg-Hildén

X Hilkka Toivonen

Sara Avdi-Elshani

- Kim Lindholm

Markus Bergman

Övriga närvarande

Paragrafer:

X

Henrik Grönroos, rektor

X

Bodil Selenius, ekonomichef, sekreterare

§§ 30-36
PROTOKOLLET HAR JUSTERATS ELEKTRONISKT 22.4.2020.

Underskrifter:

Ordförande:
Ann-Katrin Bender
Sekreterare:

Bodil Selenius
Protokolljusterare

Theo Kallström

Hilkka Toivonen

Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

FÖREDRAGNINGLSISTA

Styrelsen

21.4.2020
Tisdagen den 21.4.2020 kl. 18.00 – 18.50
Elektroniskt sammanträde via Teams

Sammanträdestid
Sammanträdesplats
Ärende nr

Ärende

§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36

Laglighet och beslutsförhet
Protokolljustering och framläggande av protokollet till påseende
Godkännande av föredragningslistan
Varsel om permittering, självrättelse
Inledande av samarbetsförhandlingar
Anhållan om lönesänkning, rektor
Övriga ärenden
1. Styrelsens nästa möte

Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

ÄRENDESIDA
Sida

Styrelsen

21.4.2020

3

Styr. § 30

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BESLUT:

Ordförande Ann-Katrin Bender öppnade mötet kl 18.03 och konstaterade att mötet
var lagenligt sammankallat och beslutfört.
__________________________________

Protokollet justerat (datum)
22.4.2020

Protokollet framlagt
till påseende
24.4.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

ÄRENDESIDA
Sida

Styrelsen

21.4.2020
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Styr. § 31

PROTOKOLLJUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET TILL
PÅSEENDE

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses för protokollet av den 21 april 2020.
I tur som protokolljusterare Kim Lindholm och Hilkka Toivonen.
Protokollet justeras per e-post och undertecknas på följande möte.
Protokollet framläggs till påseende på skolans hemsida 27.4.2020.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Theo Kallström och Hilkka Toivonen.
_________________________________________________

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

22.4.2020

24.4.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Samkommunen för

ÄRENDESIDA

Västra Nylands folkhögskola
Sida
Styrelsen

21.4.2020

Styr. § 32

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

BESLUT:

Styrelsen fastställde föredragningslistan med följande kompletteringar:
§ 35 Anhållan om lönesänkning, rektor
§ 36 Övriga ärenden, styrelsens nästa möte
_____________________________________

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

22.4.2020

24.4.2020

Utdragets riktighet bestyrker
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Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

ÄRENDESIDA
Sida

Styrelsen
Styrelsen

21.4.2020
31.3.2020

Styr § 33

LÖNEBETALNINGEN UPPHÖR

Styr § 27

VARSLANDE OM PERMITTERINGAR

6

Skolan stängde på grund av myndigheternas beslut den 18.3. All
undervisningsverksamhet sker sedan den dagen på distans. Lärarna är fullt
sysselsatta. Men till skolans köks- och fastighetspersonal har skolan inte arbete att
erbjuda förrän undervisning igen sker i skolhuset.
Köket stängdes den 17.3, och kökspersonalen jobbade ännu två dagar efter det.
Städpersonalen gör storstädning i fastigheten, men blir klara med den fram till 30.3.
Ur Arbetsavtalslagen 2 kapitlet 12§:
”Om arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en eldsvåda eller
en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat arbetsplatsen eller av en annan av
arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak, har arbetstagaren rätt
att få lön för den tid hindret varar, dock för högst 14 dagar.”
Hänvisande till ovanstående betalas lön till kökspersonalen, städpersonalen och
gårdskarlen i 14 dagar, men om detta tillstånd av stängd skola fortsätter, tar
permittering vid efter det.
I detta skede berörs inte andra i personalen av permitteringshot. Om detta läge
fortsätter efter den 14.4, kan det bli aktuellt med nya permitteringar.
FÖRSLAG:

Kökspersonalen:
De jobbar fram till och med torsdag 19.3. På fredag 20.3 börjar deras 14 dagar löpa. Den
tiden tar slut torsdag 2.4. Fredag 3.4-torsdag 9.4 är de lediga tack vare uttag av
övertidstimmar.
Om skolan inte öppnar den 14.4 permitteras de tills vidare.
Städpersonal och gårdskarl:
De jobbar fram till och med måndag 30.3.
På tisdag 31.3 börjar deras 14 dagar löpa. Den tiden tar slut måndagen den 13.4.
Om skolan inte öppnar den 14.4 permitteras de tills vidare.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.
___________________________

Styr. § 33, 21.4.2020
Fel termer användes i förslaget till beslut på senaste möte, varför styrelsen idkar
självrättelse och korrigerar beslutet.

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

ÄRENDESIDA
Sida

Styrelsen
Styrelsen

21.4.2020
31.3.2020
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Styr § 33

LÖNEBETALNINGEN UPPHÖR, forts

BESLUT:

Kökspersonalen:
De jobbar fram till och med torsdag 19.3. Från fredag 20.3 till onsdag 25.3 tar de ut
övertidsledighet och från torsdag 26.3.2020 börjar deras 14 dagar löpa. Den tiden
tar slut onsdag 8.4. Om skolan inte öppnar den 14.4 upphör lönebetalningen
8.4.2020.
Städpersonal och gårdskarl:
De jobbar fram till och med måndag 30.3.
På tisdag 31.3 börjar deras 14 dagar löpa. Den tiden tar slut måndagen den 13.4.
Om skolan inte öppnar den 14.4 upphör lönebetalningen 13.4.2020.
___________________________________________

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

22.4.2020

24.4.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

ÄRENDESIDA
Sida

Styrelsen

Styr § 34

21.4.2020
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INLEDANDE AV SAMARBETSFÖRHANDLINGAR
Till följd av regeringens beslut har skolan varit stängd sedan 18.3.2020 och för
närvarande gäller att skolorna hålls stängda till 13.5.2020. På grund av övriga
begränsningar som regeringen bestämt har skolans kortkursverksamhet fram till
11.7.2020 inhiberats eller framskjutits.
Arbetsmängden för kanslipersonalen minskar samtidigt som det ekonomiska
bortfallet uppskattningsvis rör sig om 200 000 euro i minskade avgiftsintäkter från de
långa linjerna och sommarens kortkursverksamhet.
Löneutbetalningen till köks- och fastighetspersonal har upphört baserat på
Arbetsavtalslagen 2 kapitlet 12§.
Skolans verksamhet kommer tidigast igång 27.7.2020 även om undantagslagarna
upphör att gälla före det.

FÖRSLAG:

Styrelsen inleder samarbetsförhandlingar med administrations-, köks- och
fastighetspersonal i enlighet med Arbetsavtalslagen 5 kap, 2 §.

.

Paragrafen föreslås justeras omedelbart.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
_________________________________

Protokollet justerat (datum)
21.4.2020

Protokollet framlagt
till påseende
24.4.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

ÄRENDESIDA
Sida

Styrelsen

21.4.2020
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BILAGA 1
Styr § 35

ANHÅLLAN OM LÖNESÄNKNING, REKTOR
Bilaga: Anhållan om lönesänkning, e-post
Rektor Grönroos har på eget initiativ den 15.4.2020 inkommit med en anhållan om en
25 % lönesänkning i maj och juni 2020. Som orsak nämner han den särskilda situation
skolan är i på grund av undantagstillståndet, vilket medför samarbetsförhandlingar och
sannolikt mindre arbete under perioden.

FÖRSLAG: Styrelsen beviljar rektors anhållan om lönesänkning på 25% under maj och juni 2020.
Arbetsuppgifterna och ansvaret kvarstår.

BESLUT:

Styrelsen beslöt enligt förslag.
____________________________

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

22.4.2020

24.4.2020

Utdragets riktighet bestyrker

Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

ÄRENDESIDA
Sida

Styrelsen

Styr § 36

1.

21.4.2020

ÖVRIGA ÄRENDEN

Styrelsens nästa möte

BESLUT:

Styrelsen beslöt att nästa möte hålls måndag 11.5.2020 kl. 18.00
______________________________________________

Mötet avslutades kl 18.50

Protokollet justerat (datum)

Protokollet framlagt
till påseende

22.4.2020

24.4.2020

Utdragets riktighet bestyrker
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