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SALTVIKS KOMMUN

Skol- och bildningsnämnden

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SKOLN 47 §/22.9.2020

Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet 
närvarande även beslutfört.

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Sue Holmström och Peter Baarman. Protokollet justeras di-
rekt efter mötet.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------  
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SALTVIKS KOMMUN

SK/288/2020

BARNOMSORGSAVGIFTER FR.O.M. 1.1.2021

SKOLBI 48 §/22.9.2020

I januari 2021 träder den nya landskapslagen för barnomsorg och grundskola i kraft. 
Med anledning av den nya lagstiftningen behöver kommunens barnomsorgsavgifter ju-
steras.

I 5 kap. 22 § Avgift för kommunal barnomsorg framgår följande:
”Barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg får vara högst 240 euro per barn och månad. 
Då avgiften bestäms ska kommunen beakta familjens storlek. All verksamhet ska ingå i 
barnomsorgsavgiften och avgifter får inte tas för verksamhet utanför barnomsorgsenhe-
ten. Kommunen ska senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela 
vårdnadshavarna om ändringen.”

I 5 kap. 23 § Avgiftsfrihet framgår följande:
”… Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning under minst 20 timmar per vecka
under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på an-
nat sätt.”

Läroplikten inleds vanligtvis det år barnet fyller 7 år och undervisningen inleds i sam-
band med skolstart i mitten av augusti. Vårdnadshavarna har rätt att nyttja den kommu-
nala barnomsorgen till dess barnet börjar skolan.

En genomgång av avgiftsfriheten bland fyra större åländska kommuner visar att två re-
dan har avgiftsfrihet 25 h/vecka och två föreslår avgiftsfrihet 25 h/vecka till år 2021.

Eftersom den nya lagen har en negativ effekt på kommunernas intäkter borde Saltvik ur 
ett ekonomiskt perspektiv endast erbjuda avgiftsfritt för de 20 timmar lagstiftningen inne-
fattar.

Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Förslag till barnomsorgsavgifter från 1.1.2021
-Gällande barnomsorgsavgifter (för år 2020)

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att barnomsorgsavgifterna
från och med 1.1.2021 i Saltviks kommun godkänns enligt bilaga. Ändringar jämfört med
2020-upplagan är:
-avgiftsfri förundervisning (lagstadgat)

Bilagan barnomsorgsavgifter 1.1.2021 bifogas protokollet.

Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/251/2020

TAXOR OCH AVGIFTER 2021, SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

SKOLBI 49 §/22.9.2020

Avgifterna för idrottsplaner och skolutrymmen i kommunen föreslås vara oförändrade.
Idrottsanläggningarnas avgifter justerades 2020 och skolutrymmena 2015.

Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Avgifter för idrottsanläggningar
-Avgifter för skolutrymmen

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att Skol- och bildningsnämn-
dens avgifter för 2021 fastställs enligt bilagda dokument.

Bilagorna bifogas protokollet.

Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/220/2020

BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022-2023/SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

SKOLBI 50 §/22.9.2020

Förvaltningen kan presentera ett budgetförslag som uppfyller de budgetdirektiv som 
fastställts av Kommunstyrelsen. Såväl kostnader som intäkter är inom fastställda ramar 
(exklusive NÅHD). I textdelen till budget 2021 saknas interna poster (interna hyror och 
tjänster) me avskrivningar är medräknade. Därför är textdelens första sidor inte komplet-
ta. Övriga tabeller innehållandes nyckeltal är uppdaterade eftersom det där uppges de 
externa kostnaderna och intäkterna. Budgeten uppdateras med de interna posterna så 
fort ekonomikansliet sammanställt.

Gällande NÅHD-s budget kan sägas att den ännu inte är färdigbehandlad och att den 
textdel som sammanfattar NÅHD-budgeten inte är uppdaterad med de uppgifter som 
gäller efter Förbundsstyrelsens behandling 16.9.2020. NÅHD-s ekonomichef deltar i mö-
tet och presenterar budgeten.

Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Budgetdirektiv
-Ledningsgruppens mötesprotokoll från budgetbehandlingen
-Budget 2021, Skol- och bildningsnämndens textdel
-Budget 2021, textdelen till NÅHD-s budget
-NÅHD-s budget 2021, behandlad av FST 16.9.2020
-Skol- och bildningsnämndens investeringar

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden återremitterar ärendet till bildningschefen.

Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden återremitterar ärendet till bildningschefen med följande an-
visningar och ändringar:
-Inom den fastställda kostnadsramen utreda möjligheten för ett reservanslag för verk-
samhetsbidrag som kunde användas för att till viss del kompensera för följderna av de 
minskade verksamhetsbidragen. Summan skulle inte öronmärkas i budgetprocessen 
och fördelas enligt behov genom ett ansökningsförfarande. 

---------------
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SALTVIKS KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommu-
nallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:48-50
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 47

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets 
beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller så-
som förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid 
arbetsdomstolen”.  

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik 
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Paragrafer: 47

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av be-
slutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem 
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte fram-
läggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.
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SALTVIKS KOMMUN

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning 
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkan-
det. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas ge-
nom kommunalbesvär på den grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer: 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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SALTVIKS KOMMUN

BESVÄRSANVISNING

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 skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och 
post-adress 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 besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-
handlingarna 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 besvärstiden går ut.

Avgift
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift upp-
bärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------
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