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§ 138
Begäran om omprövning gällande beslut att inte besätta en tjänst

HEL 2018-006645 T 01 01 01 01

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning beslutade med stöd av § 134 och 
136 i kommunallagen att inte ta upp ********** begäran om omprövning 
till prövning. Begäran om omprövning gäller ett rektorsbeslut att inte 
besätta en tjänst 30.5.2018 (§ 70). Nämnden motiverar sitt avslag med 
de faktorer som framställs i föredragningen.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Aira Saarni, ledande jurist, telefon: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 32 p.)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Utdrag till Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med an-
ledning av begäran om omprövning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** begär omprövning av ett beslut av en rektor 30.5.2018 (§ 70), 
enligt vilket rektorn beslutade att inte besätta ett ledigförklarat uppdrag 
som timlärare på viss tid.

Enligt sektorchefens beslut om delegering (17.5.2017, § 22) är det rek-
torn som vid en grundskola som anställer timlärare på viss tid. 
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Enligt kapitel 2, § 4, moment 2 i lagen om kommunala tjänsteinnehava-
re kan den myndighet som beslutar om anställning i tjänsteförhållande 
av grundad anledning besluta om förlängning av ansökningstiden, om 
ett nytt ansökningsförfarande eller om att lämna tjänsteförhållandet 
obesatt.

Enligt § 134 i kommunallagen kan den som är missnöjd med ett beslut 
av kommunstyrelsen, en nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller 
en myndighet som lyder under dem, får begära omprövning av beslu-
tet. 

Enligt § 136 i kommunallagen får omprövning inte begäras eller kom-
munalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning el-
ler verkställighet. Enligt § 141, moment 3 i lagen ska man till ett beslut i 
vilket begäran om omprövning inte får framställas och över vilket kom-
munalbesvär inte får anföras foga ett meddelande om besvärsförbud. 

Rektorn har felaktigt fogat en anvisning om hur man begär omprövning 
till ett beslut i vilket man inte får begära omprövning. En felaktigt given 
anvisning om hur man begär omprövning gör ändå inte beslutet över-
klagbart.

Genom ett beslut om att inte besätta en tjänst har man inte slutgiltigt 
avgjort det ärende som gäller besättandet av tjänsten. Ett sådant beslut 
ses som beredning. Sökande av ändring blir möjligt när tjänsten har be-
satts. Staden har ingen skyldighet att besätta en ledigförklarad tjänst 
och ingen har heller rätt att bli utnämnd. 

Rektorns beslut innebär inte ett sådant avgörande som skulle betyda 
att man får begära omprövning eller anföra kommunalbesvär.

Föredraganden föreslår med hänvisning till ovan framförda att begäran 
om omprövning inte tas upp till prövning.  

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Aira Saarni, ledande jurist, telefon: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 32 p.)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Utdrag till Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med an-
ledning av begäran om omprövning

.


