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SALTVIKS KOMMUN

Skol- och bildningsnämnden

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SKOLN 41 §/12.8.2020

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Bror Lundberg och Kerstin Renfors. Protokollet justeras di-
rekt efter mötet.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------  

§ 41
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SALTVIKS KOMMUN

DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM

SKOLBI 42 §/12.8.2020

Covid-information
Delges muntligen på mötet.

Delgivningar
16.6 LR 139 U2 Enkätsvar vårdnadshavare Covid
26.6 LR 149 U2 Behörigeter barnskötare
26.6 LR 150 U2 Anvisningar tjänster och behörigheter

Tjänstemannabeslut
26 29.5 Utlåtande Läroplanens ämnesdel
27 4.6 Utbetalningsanvisning stipendier
28 10.6 Tjänstledighet lokalvårdare
29 30.6 Ändring av arbetstid barnskötare
30 30.6 Anställning av vikarierande kock
31 31.6 Anställning av vikarierande barnskötare
32 3.7 Ersättning för daghemsplats i annan kommun
33 3.7 Tjänstledighet lokalvårdare
34 6.7 Anhållan om partiell vårdledighet

Skol- och bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.

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

§ 42
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SALTVIKS KOMMUN

SK/60/2019

TILLBYGGNAD AV PRÄSTKRAGEN DAGHEM

KMST 151 §/29.6.2020

Kommunstyrelsen beslöt 93 §/20.4.2020 att avbryta upphandlingen för att inleda en ny 
upphandling av Prästkragen daghem. Byggnadskommittén fick i uppdrag att omarbeta 
upphandlingshandlingarna.

Byggnadskommittén behandlade ärendet vid sitt möte 4.5.2020 och kommunstyrelsen 
bör fatta beslut om fortsättningen på upphandlingen.

Inför budgetprocessen 2021 och ekonomiseminariet, som hölls den 11 juni 2020, har 
bildningschefen gjort en nulägesanslys av kommande årskullar för barnomsorgen. Ana-
lysen påvisar en minskning av storleken på årskullar efter 2015. Med anledning av detta 
finns en möjlighet att klara av att sköta barnomsorgen inom befintliga byggnader i kom-
munen under överskådlig framtid. Som nämndes vid ekonomiseminariet finns även ett 
intresse från annan kommun av att överta den befintliga modulen vid Prästkragen dag-
hem, vilket i nuläget är möjligt från hösten.

Totalanslaget för Prästkragen daghem, tillbyggnad och solpaneler är 934 500 euro. 
57 803 euro är använt 2019. I investeringsbudget för 2020 finns 834 500 anslaget för 
projektet samt 42 197 euro som överfördes från 2019 via bugetändring för 2020 för inve-
steringsprojekt som pågår över årsskiftet (kfge 12 §/10.2.2020). 13 280 euro är använt 
under 2020.

I investeringsplanen för 2020 finns även 30 000 euro upptaget för inventarier till Präst-
kragen. 

Byggnadskommitténs protokoll NR 15 bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Med hänvisning till rådande osäkerhetsläge inom ekonomin som helhet samt prognos 
för kommande årskullar inom barnomsorgen, vilka visar att barnomsorgen kan skötas 
inom befintliga byggnader under överskådlig framtid, föreslår kommunstyrelsen inför 
kommunfullmäktige:
- att projektet Prästkragen tillbyggnad och solpaneler inte genomförs under 2020,
- att projektet kan lyftas vid framtida budgetbehandlingar om ekonomiska läget förbättras
och prognoserna ånyo visar på en ökning av antalet barn inom barnomsorgen,
- att anslaget för Prästkragen, inventarier om 30 000 euro stryks från budget 2020.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till skol- och bildningsnämnden för ytterligare utred-
ning och motivering över att utbyggnaden inte längre behövs.  
---------------

SKOLBI 43 §/12.8.2020

§ 43
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SALTVIKS KOMMUN

Tillbyggnaden behövs fortsättningsvis men behovet är under de närmaste åren inte lika 
stort, vilket främst beror på att barnantalet i kommunens daghem minskar. Barnantalet 
varierar över tid och den senaste toppen är inte den enda som erfarits under 2000-talet. 
Vad gäller antalet barnomsorgsplatser förväntas en lägre efterfrågan under de närmaste
åren eftersom de stora årskullarna (2011-2015) är på väg från barnomsorgen till skolan. 
Storleken på dessa årskullar är mellan 20-31 barn. De årskullar som följer och som nu 
är i ålder för barnomsorg (2016-2019) är signifikant mindre med en variation från 13-19. 
Uppgifterna baserar sig på ÅSUB-s prognoser samt på antalet mantalsskrivna barn i 
Saltvik enligt Befolkningsregistret (januari 2020).

 
Några av de behov som en tillbyggnad skulle tillgodose har med kökets utformning och 
funktion att göra: behov av fettavskiljare, större kök, förvaring etc. Därutöver finns det 
behov av att skapa ändamålsenliga personalutrymmen vilka idag har vissa brister (kon-
staterat vid företagshälsovårdens arbetsplatsbesök). Daghemmet saknar också funktio-
nella utrymmen för föreståndaren, som idag har sitt kontor i en del av byggnaden som 
fungerar som genomfart.

Ett annat problem med dagens utrymmen är att ventilationen är bristfällig. Även den är 
tänkt att skall åtgärdas, för hela daghemmet, i samband med att tillbyggnaden förverkli-
gas.

En tillbyggnad skulle även lätta på belastningen på befintliga avdelningar som är i mins-
ta laget för att inhysa 21 platser. Antalet kvadratmeter/barn (10 kvm) uppfylls men dag-
hemmen är konstruerade så att lekutrymmet är i minsta laget om samtliga platser på en 
avdelning tillsätts.

I samband med tillbyggnaden planeras även åtgärder på daghemsgården. Det handlar 
om lekutrustning som måste flyttas (säkerhetsavstånd), viss utrustning behöver också 
avvecklas och ersättas med ny samt staket och parkering behöver upprustas. Dessa in-
satser planeras att genomföras i samband med tillbyggnaden men om den skjuts framåt 
i tiden behöver en del investeringar göras redan under kommande höst, vinter eller se-
nast till våren 2021.

Sammanfattningsvis kan sägas att det som talar emot en omedelbar tillbyggnad är det 
minskade barnantalet och kommunens ekonomiska situation men att det finns flera 
aspekter som rör lokalerna, daghemsgården, personalens utrymmen samt barnens lek-
ytor som inte tillgodoses om tillbyggnaden skjuts framåt i tiden.

Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-statistik och prognos barnantal och antal platser i kommunens daghem
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SALTVIKS KOMMUN

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämndens svar till Kommunstyrelsen är att det finns ett fortsatt behov
av tillbyggnad men att verkställandet av projektet, p.g.a. det minskade barnantalet, inte 
är akut. Behov och motivering framgår i beredningstexten samt i bifogat dokument (sta-
tistik och prognos barnantal och antal platser i kommunens daghem).

Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämndens svar till Kommunstyrelsen är att det finns ett fortsatt behov
av tillbyggnad men att verkställandet av projektet, p.g.a. det minskade barnantalet, inte 
är akut. Det är dock viktigt att Saltvik framöver är ett attraktivt alternativ för inflyttning 
och då är bra barnomsorg ytterst viktigt. Eftersom det även finns andra behov än antal 
daghemsplatser och efterfrågan av det samma kan ändra väldigt snabbt anser Skol- och
bildningsnämnden att tillbyggnaden skall förverkligas inom ekonomiperiod 2022-2023. 

Behov och motivering framgår i beredningstexten samt i bifogat dokument (statistik och 
prognos barnantal och antal platser i kommunens daghem).
---------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/238/2020

REMISSUTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL FÖRORDNING OM BARNOM-
SORG OCH GRUNDSKOLA

SKOLBI 44 §/12.8.2020

Förarbetet till förordningsförslaget grundar sig på den nya landskapslagen (2020:32) om
barnomsorg och grundskola som antogs av Lagtinget den 27 september 2019 och som 
träder i kraft den 1 januari 2020. Samtidigt upphävs barnomsorgslagen (2011/86) för 
landskapet Åland och grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland. I och med att 
grundskolelagen upphävs är inte heller grundskoleförordnigen som utfärdats med stöd 
av lagen tillämplig. Remisstiden upphör 31.8.2020.

Förslaget till ny landskapsförordning är mycket efterlängtat eftersom många hänvisning-
ar till landskapsförordningen görs i den nya landskapslagen om barnomsorg och grund-
skola och speciellt gällande sådana områden som kan tänkas vara kostnadsdrivande för
kommunerna.  Förordningen kommer senare under året att kompletteras med närmare 
bestämmelser om grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

I förordningen kompletteras berörd lag inom områden som behörigheter, stöd för läran-
de och skolgång samt bedömning. En nyhet är att grundskolans timfördelning tas upp i 
förordningen (tidigare endast i läroplanen). Timfördelningen föreslås att skall förändras 
jämfört med den nu gällande. Syftet med ändringarna är att göra utbildningen mera jäm-
lik på Åland. Det som ändrar är att det totala antalet årsveckotimmar som grundskolan 
skall erbjuda eleverna höjs. Svenska, matematik, hälsokunskap samt ämnesblocken mil-
jö- och naturkunskap, samhällsorientering och konst- och färdighetsämnen berörs. Efter-
som Saltvik redan idag erbjuder fler timmar än gällande minimiantal berörs inte vi av de 
föreslagna ändringarna. Förutom vad gäller hälsokunskap som föreslås som nytt ämne i 
årskurserna 1-6 med omfattningen en årsveckotimme.

Förordningen innehåller också en beskrivning av vad som skall ingå i kommunernas ut-
bildningsstadga, vilken föreslås ersätta skolstadgan. Arbetet med Saltviks kommuns ut-
bildningsstadga behöver göras denna höst och koordineras med NÅHD eftersom det 
finns många fördelar med en likformighet inom kommunalförbundet.

Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
Förslag till Saltviks kommuns utlåtande
NÅHD-s förslag till utlåtande (version 24.6.2020)

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår inför Kommunstyrelsen att Saltviks kommun delger
Ålands landskapsregering sitt utlåtande i enlighet med bifogat dokument.

Skol- och bildningsnämndens förslag till utlåtande samt NÅHD-s dito bifogas beslutet.

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

§ 44
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SALTVIKS KOMMUN

427/2019

REMISSUTLÅTANDE OM MELLANRAPPORTEN "FÖRVERKLIGANDE AV 
GRUNDSKOLEUTBILDNING FÖR ANDRA ÄN LÄROPLIKTIGA"

SKOLBI 45 §/12.8.2020

Ålands landskapsregering har delgett de åländska kommunerna mellanrapporten ”En 
grundskoleutbildning för personer som fullgjort sin läroplikt” och hur den ska förverkligas
enligt den nya barnomsorgs- och grundskolelagens kap 8, Del III (2020:32)
Hänvisning: ÅLR 136 U2 Dnr ÅLR2019/8807. Möjlighet för kommunerna att ge sitt utlå-
tande på arbetsgruppens arbete så här långt ges därmed och skall vara landskapsrege-
ringen till handa inom augusti 2020.

Grundskoleutbildning för personer som fullgjort läroplikten är en ny undervisnings-
form i enlighet med LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola som träder i kraft i 
januari 2021. Enligt LL har en person vars hemkommun är på Åland, har passerat 
läropliktsåldern och saknar ett avgångsbetyg från grundskolan, rätt att avlägga delar 
av grundskolans lärokurs eller hela lärokursen. Undervisningsformen består av tre 
helheter: läskunnighetsskedet, inledningsskedet och slutskedet.

En arbetsgrupp har tillsatts och getts följande uppdrag:
-att utarbeta ett förslag till struktur och organisation för ett interkommunalt samarbete 
kring grundskoleutbildningen för personer som fullgjort läroplikten. Uppdraget gäller i 
första hand planering av grundskoleutbildningens slutskede

-att ge förslag till rutiner för anmälningsförfarandet till utbildningen, beräkna kommunens
initiala utbildningskostnad per elev samt göra upp en handlingsplan för hur undervis-
ningsformen kan förverkligas.

Enligt uppdraget ska arbetsgruppen inkomma med en mellanrapport inom maj 2020.
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete fram till oktober 2020 varefter gruppen inkommer 
med en slutrapport till landskapsregeringen.

Enligt de kostnadsberäkningar som föreslås i mellanrapporten skulle en kommun som 
väljer att nyttja den interkommunala utbildningsanordnarens tjänster erhålla en land-
skapsandel motsvarande 288,85 euro/kurs/elev medan de faktiska kostnaderna torde 
hamna någonstans mellan 178,42 euro och 356,85 euro per elev och kurs. Landskaps-
andelen för respektive skede blir då per elev 7 798,95 euro för läskunnighetsskedet, 
10 976,30 för inledningsskedet och 13 287,10 euro för slutskedet.

§ 45

12.08.2020
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SALTVIKS KOMMUN

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår inför Kommunstyrelsen att Saltviks kommun delger
Ålands landskapsregering sitt utlåtande i enlighet med bifogat dokument. De åländska 
kommunerna bör också ges möjlighet att ge sitt utlåtande på arbetsgruppens slutrap-
port.

Skol- och bildningsnämndens förslag till utlåtande bifogas beslutet.

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

12.08.2020
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SALTVIKS KOMMUN

SK/142/2019

REMISSUTLÅTANDE OM LAGFÖRSLAG OM DISTANSUNDERVISNING I GRUND-
SKOLAN

SKOLBI 46 §/12.8.2020

Ålands landskapsregering begär synpunkter på lagförslag om distansundervisning i 
grundskolan (ÅLR 157 U2 Dnr ÅLR 2020/5432). Synpunkterna skall vara landskapsre-
geringen till handa 21.8.2020.

Innehållet i vissa av de föreslagna ändringarna är av ringa art men det finns anledning 
att noggrant utvärdera den nya paragrafen 9a innan den fastställs:
”Med distansundervisning i exceptionella situationer avses distansundervisning som ges
till en eller flera elevgrupper eller enskilda elever då landskapsregeringen eller någon 
annan myndighet helt eller delvis stängt en grundskola med stöd av lagen om smittsam-
ma sjukdomar (FFS 1227/2016) för att närundervisning inte kan ordnas på ett tryggt 
sätt.

Vid distansundervisning i exceptionella situationer ska elevens rätt till undervisning tryg-
gas i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den.

Distansundervisning i exceptionella situationer får inte ordnas för elever i årskurserna 
1–3, för elever som får mångprofessionellt stöd med stöd av 20 § i del III eller för elever 
som omfattas av förlängd läroplikt med stöd av 1 § 3 mom. i del III.

Om det genom en helhetsbedömning av en elevs situation konstateras att eleven sak-
nar förutsättningar att följa undervisning som ordnas som distansundervisning kan ele-
ven undantas från distansundervisning i exceptionella situationer. Bedömningen görs av
elevens lärare i samråd med skolans rektor eller föreståndare.

Vid distansundervisning i exceptionella situationer ska kommunen ordna sådant stöd för
lärande och skolgång som avses i 18 - 23 §§ i del III och sådana barn- och elevhälso-
tjänster som avses i del IV på det sätt som är möjligt med tanke på de särskilda omstän-
digheterna.

För de elever som omfattas av distansundervisning i exceptionella situationer ska kom-
munen ordna en avgiftsfri måltid under alla arbetsdagar.

Det organ som ansvarar för förvaltningen av kommunens utbildningsverksamhet fattar 
beslut om övergång helt eller delvis till distansundervisning i exceptionella situationer. 
Beslut om distansundervisning i särskilda situationer får fattas för högst en månad åt 
gången.

Närmare bestämmelser om distansundervisning i exceptionella situationer kan utfärdas i
landskapsförordning.”

§ 46
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SALTVIKS KOMMUN

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår inför Kommunstyrelsen att Saltviks kommun delger
Ålands landskapsregering följande utlåtande:
-att det finns ett behov av förtydliganden när det gäller ordnande av undervisning i ex-
ceptionella situationer vilket är lagförslagets huvudsyfte
-att vissa elevgrupper inte ges möjlighet att, i exempelvis ett allvarligt smittoläge, delta i 
distansundervisning kan försätta berörda elever samt skolans personal i en utsatt och 
besvärlig situation. Noggranna överväganden och mer ingående utredning efterfrågas 
innan en sådan begränsning införs.
-att de föreslagna ändringarna i övrigt omfattas

Skol- och bildningsnämnden uppmärksammar även kommundirektören om att svarsti-
den upphör före Kommunstyrelsens nästa planerade möte 24.8.2020.

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

SK/253/2020

ÅLR-S BEGÄRAN OM YTTRANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM ANPASSNING AV 
LANDSKAPSANDELSSYSTEMET

SKOLBI 47 §/12.8.2020

De föreslagna ändringarna i lagförslaget om anpassning av landskapsandelssystemet 
berör förutom grundskolan och barnomsorgen även socialvården och äldreomsorgen. 
Denna beredning omfattar de två förstnämndas.

Ålands landskapsregering har skickat ut lagförslaget på remissrunda och ett yttrande 
skall vara dem till handa senast 30.9.2020.

Ålands landskapsregering finansering till kommunerna föreslås från och med 2021 höjas
enligt följande:
-barnomsorgen från 12,5% till 14,3% och
-grundskola från 20,0% till 20,2%

Bakgrunden till de föreslagna höjningarna är att kommunernas skyldigheter i och med 
att den nya landskapslagen om barnomsorg och skola träder i kraft i januari 2021 änd-
rar. Kurators- och psykologtjänster inom barnomsorgen, ordnande av tillfällig dagvård, 
avgiftsfri förundervisning etc. gör att kommunernas kostnader ökar. Inom grundskolan 
utökas rätten till utbildning för andra än läropliktiga och undervisningsformen ”förbere-
dande undervisning” kompletterar nuvarande ”undervisning i svenska för elever med an-
nat modersmål”.
En annan anledning till de föreslagna justeringarna är att landskapsregeringen vill ändra
finansieringsformen för redan befintliga arrangemang. Detta gäller de ekonomiska er-
sättningar som kommunerna hittills erhållit för ordnande av undervisning i svenska för 
daghemsbarn och skolelever med annat modersmål än svenska. Idag ersätts kommu-
nerna, mot redovisade lönekostnader, motsvarande 86 % av kommunens faktiska per-
sonalkostnader för dessa undervisningsarrangemang (5h per vecka i 5 år). I landskaps-
regeringens förslag skall detta inkorporeras i landskapsandelssystemet, och ansök-
nings-/redovisningsförfarandet frångås. Det uppges att ”orsaken till förändringen av sys-
temen med stödundervisning i svenska är behovet att utveckla integreringen av elever.”.
Det finns anledning att närmare utreda det faktiska ekonomiska utfallet för kommunerna 
med det anpassade landskapsandelssystemet som föreslås. Farhågor har väckts att 
kommunerna kan komma att bli ekonomiska förlorare. Ett räkneexempel för att konkreti-
sera dessa farhågor.
År 2019 finansierade Ålands landskapsregering (https://www.regeringen.ax/sites/www.-
regeringen.ax/files/attachments/page/arsredovisning_2019_0.pdf) undervisningen i 
svenska för elever med annat modersmål för de åländska kommunerna en summa mot-
svarande 725 000 euro. Detta utifrån kommunernas redovisningar och ansökningar, 
summan motsvarar 86% av kommunernas faktiska personalkostnader. Med den nya lag
som träder i kraft ställs högre krav på kommunerna (förberedande undervisning), samti-
digt som landskapets finanseringsdel av undervisningsformen uppskattas till 660 000 
euro. Saltviks kommun erhöll under 2019 en summa på 2 200 euro i bidrag för ordnande
av undervisning i svenska för daghemsbarn och ca. 15 000 euro  i bidrag för ordnande 
av det samma för skolelever (hittills har erhållits endast bidraget för vårterminen 2019 
som låg på 7 700 euro). Till år 2020 prognostiserar ÅLR 384 000 euro i landskapsandel 
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till Saltviks kommun för grundskolan. Om 384 000 motsvarar en landskapsandel på 
20,0% skulle en höjning till det föreslagna 20,2% innebära knappt 8 000 euro mer i bi-
drag till Saltviks kommun. Landskapsandelen för barnomsorgen 2019 låg på 211 000 
(12,5%) och med den föreslagna höjningen (till 14,3%) skulle Saltviks andel motsvara 
241 000 euro. Det finns således en risk att det föreslagna andelssystemet kan komma 
att gynna större kommuner på de små kommunernas bekostnad.
Liknande ekonomiska farhågor finns gällande tillfällig barnomsorg, avgiftsfri förundervis-
ning, specialfritidshemsverksamheten samt barn- och elevhälsan. Är de föreslagna ju-
steringarna tillräckliga för att ersätta kommunernas ökade kostnader?
I ett annat perspektiv kan nämnas att Saltviks kommun år 2016 av landskapsregeringen 
erhöll 992 000 euro i landskapsandel för grundskolan och 2019 erhöll 379 000 euro. 

Ålands kommunförbund utreder som bäst lagförslaget men vid tidpunkten för denna be-
redning fanns inga uppgifter därifrån tillgängliga.

Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-ÅLR-s lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Saltviks kommun delger 
Ålands landskapsregering följande yttrande:
-att det finns indikationer på att de föreslagna ändringarna kommer att resultera i ett ne-
gativt utfall på kommunernas ekonomi
-att de föreslagna höjningarna av ersättningsgraden till kommunerna  troligen inte är till-
räckliga
-att det finns anledning att undersöka verkningarna av de föreslagna ändringarna vidare

Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
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SK/250/2020

HALVÅRSRAPPORT 2020/SKOLBI

SKOLBI 48 §/12.8.2020

Verksamheten för Skol- och bildningsnämnden har under det första halvåret fortlöpt
planenligt. Genomförandet av verksamheterna, och att tillhandahålla den service kom-
muninvånarna har rätt till, har p.g.a. rådande omständigheter varit utmanande. Inom 
verksamheterna är personalen på god väg att uppfylla målsättningarna för budget 2020.

Halvårsuppföljningen beskrivs mera ingående per verksamhetsområde i den bilagda
halvårsrapporten.

Av skol- och bildningsnämndens budgeterade 2 995 680 euro (exklusive NÅHD) är utfal-
let 45,81 % eller 1 372 461,36 euro.

Utfallet för intäkter respektive kostnader för skol- och bildningsnämndens verksamhet är:
- intäkter: 48,54%
- kostnader: 46,01%

NÅHD:s budgetutfall per 30.6.2020 uppgår till 50,00% (549 257,22 euro av budgeterade
1 098 514,37 euro) för Saltviks del.

Investeringar
-Prästkragen inventarier: 30 000 euro kvarstår
-Ödkarby skola, lekutrustning utomhus, projekt sandplan del II: 8 144 euro kvarstår.

Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Skol- och bildningsnämndens halvårsrapport

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden omfattar halvårsrapporten enligt bilaga och delger den 
Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
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SK/202/2020

SAMMANTRÄDESDAGAR HÖSTEN 2020, SKOLBI

SKOLBI 49 §/12.8.2020

Kommunstyrelsen har fastställt sina sammanträdesdagar för hösten 2020 enligt följan-
de:
24.8.2020
7.9.2020
12.10.2020
19.10.2020 (budgetbehandling)
2.11.2020
9.11.2020
30.11.2020
15.12.2020

Enligt tidtabellen för budget 2021 skall nämnderna behandla ärendet under perioden 
21.9 – 1.10.2020. Eventuell återremiss till nämnderna beslutar Kommunstyrelsen om 
19.10 och den troliga tidsramen blir då att nämnderna skall ha behandlat ärendet inför 
nästa styrelsemöte som är 2.11.2020.

Skol- och bildningsnämnden kan utgående från dessa datum bestämma tidpunkt för
höstens sammanträdesdagar.

Förslag på preliminära sammanträdesdagar för Skol- och bildningsnämnden inför hös-
ten är:
Onsdag 30.9.2020 kl. 19.00
Onsdag 28.10.2020 kl. 19.00
Onsdag 25.11.2020 kl. 19.00
Onsdag 27.1.2021 kl. 19.00

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden besluter om följande preliminära mötesdatum:
Tisdag 22.9.2020 kl. 19.00 (Ödkarby skola)
Onsdag 30.9.2020 kl. 19.00
Onsdag 28.10.2020 kl. 19.00
Onsdag 25.11.2020 kl. 19.00
Onsdag 27.1.2021 kl. 19.00

Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
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SK/52/2020

INTERN KONTROLL KV2/SKOLBI

SKOLBI 50 §/12.8.2020

Bakgrund
Enligt Finlands kommunförbunds ”Allmän anvisning om upprättande av bokslut och
verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner” anges att kommunstyrelsen i
sin verksamhetsberättelse ska beskriva hur den interna kontrollen och riskhanteringen i
kommunen är organiserad.
Kommunerna ska följa bokföringslagen och god bokföringssed och intern kontrollen är
ett av verktygen för att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda verksamhets-
mässiga och ekonomiska målen uppfylls.
Riktlinjernas syfte är att säkerställa att kommunstyrelsen och enheterna tillsammans
upprätthåller en tillräckligt god intern kontroll för att med rimlig grad av säkerhet efterleva
lagar, föreskrifter och planer, trygga kommunens personella, materiella och ekonomiska
tillgångar, ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt en tillförlitlig rap-
portering och information om verksamheten.
Kommunstyrelsen tillsammans med kommundirektören har det övergripande ansvaret
för organiseringen av den interna kontrollen och kommunstyrelsen godkänner årligen de
kommunövergripande kontrollmålen, som nämnderna och enheterna ska inkludera i sitt
arbete med den interna kontrollen.
Enligt riktlinjerna för intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige 15 §/8.2.2016 så
är det kommunstyrelsen som fastställer kontrollmål för året.

Uppföljning per kvartal 2/2020
Enligt bifogade handlingar:
-Barnomsorg
-Biblioteks-/kultur och fritidsverksamhet
-Skolverksamhet

Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden antecknar sig informationen till kännedom och konstaterar
att verksamheten, trots att undantagsförhållanden gällt, fortlöpt enligt plan och att inga 
signifikanta avvikelser noterats inom kontrollområdena under kvartal två.

Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
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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: 43-48, 50
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 41, 42, 49

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: 41, 42, 49

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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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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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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