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§ 17

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

UTBN 17 §/13.4.2022
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Sofia Laasonen och Bror Lundberg. Protokollet justeras direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 18
DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
UTBN 18 §/13.4.2022
Delgivningar
ÅLR 24 U2 Operativt stöd för det studieadministrativa system Primus för grundskolorna på Åland och landskapets skolor
Tjänstemannabeslut
7§ Förordnande som vikarierande klasslärare
8§ Forskningstillstånd
9§ Uppsägning vikarierande barnskötare
10§ Uppsägning lärare i barnomsorgen
11§ Uppsägning bibliotekssekreterare
12§ Korrigering av datum för tjänstledighet
13§ Anställning av vikarierande barnskötare
14§ Konfidentiellt ärende: Skoluppskov
15§ Anställning av vikarierande kock
16§ Delgivning sökande till vikarierande kock
17§ Anställning av vikarierande barnskötare
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/11/2022
§ 19

PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 2022/UTBN

UTBN 19 §/13.4.2022
Internkontrollen görs kvartalsvis och det är kommunstyrelsen tillsammans med kommundirektören har det övergripande ansvaret för organiseringen av den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen godkänner årligen de kommunövergripande kontrollmålen som nämnderna och enheterna ska inkludera i sitt arbete med den interna kontrollen.
Enligt riktlinjerna för internkontroll, som antogs av kommunfullmäktige15 §/8.2.2016, så
är det kommunstyrelsen som fastställer kontrollmål för året. Kommunstyrelsen fastställde planen för 2022 på sitt möte 28.2.2022 (28§).
Uppföljning för utbildningsförvaltningens plan och internkontroll för kvartal 1/2022 enligt
bifogade dokument:
-Grundskolan (uppföljning kv1)
-Barnomsorgen (uppföljning vid kv2)
-Bibliotek, kultur och fritid (uppföljning vid kv2)
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden antecknar internkontrollen till kännedom och delger kommunstyrelsen.
Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/329/2021
§ 20

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL PARKVERKSAMHET 2022

UTBN 20 §/13.4.2022
Folkhälsan i Saltvik som driver parkverksamheten i Haraldsby har inkommit med en förfrågan om möjligheterna att öka kommunens bidrag. Det finns både ett kort- och långsiktigt behov. Parkverksamhetens ekonomiska situation är sådan att om inte föreningen
ökar intäkterna så tvingas de lägga ner verksamheten hösten 2022. Föreningens förväntade resultat för 2021 är negativt (minus) bokslut.
Parken har idag fem inskrivna barn och två anställda. Av säkerhets- och personalskäl är
det behövligt med två anställda även fast barngruppen är liten. Folkhälsan i Saltvik har
forskat i vilka andra tänkbara alternativ för bidrag som finns. Slutsatsen är att möjligheterna är väldigt begränsade. Vidare säger de att en stängning i höst förmodligen skulle
leda till en permanent lösning.
Folkhälsan i Saltvik vill med detta höra vilken syn kommunen har på parkverksamheten
och framtiden. Från kommunens håll har parkverksamheten under lång tid varit en välkommen servicetjänst som fungerat som ett komplement till barnomsorgen. Bilden är att
lekparken erbjudit en bra och kvalitativ service och att den uppskattats av de vårdnadshavare som nyttjat den.
Utbildningschefen har till beredningen gjort en del efterforskning. Till Folkhälsans lokalavdelning Folkhälsan i Saltvik har frågan ställts gällande vilka möjligheter deras centralorganisation har att skjuta till ekonomiska medel så att verksamheten kan fortsätta. Om
detta har inga definitiva besked erhållits. Vidare kan konstateras att lekparkverksamhet i
Folkhälsans regi bedrivs i två av de åländska kommunerna: Saltvik och Finström. Finströms kommun betalar årligen 10 000 euro i bidrag till Folkhälsan i Finström för driften
av lekparken. Saltviks kommun har under många år betalat ut 14 250 euro i bidrag och
till år 2021 och 2022 halverades summan till 7 500 som en direkt följd av de kostnadsbesparingar som gjorts inom kommunen.
Folkhälsan i Saltviks förfrågan bifogas sammanträdeskallelsen.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden konstaterar att inga medel för beviljande av bidrag för parkverksamheten återstår. Eftersom det finns en efterfrågan på denna, till barnomsorgen kompletterande service, och risken finns att verksamheten måste läggas ner förs ärendet vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13.04.2022

Sida
6

Utbildningsnämnden

SK/109/2022
§ 21

BEGÄRAN OM YTTRANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN OM BARNOMSORG OCH HEMVÅRDSSTÖD

UTBN 21 §/13.4.2022
Ålands landskapsregering (ÅLR) har per 1.4.2022 skickat ut ett förslag till ändringar i
lagstiftningen inom barnomsorg och hemvårdsstöd på remiss. I utskicket anges att yttrandet måste vara ÅLR tillhanda senast 14 april 2022. Vilket innebär två veckors remissrunda således. Den korta svarstiden motiveras med att ärendet är brådskande. ÅLR har
även bjudit in tjänstemän till ett informationstillfälle om de föreslagna ändringarna
7.4.2022.
Bakgrund
Lagförslaget är en direkt konsekvens av de lagändringar som genomförs i riket och där
fler än 24 lagar berörs. I vissa av dessa har Åland egen lagstiftningsbehörighet, exempelvis inom barnomsorgen. Rikets ändringar i systemet med föräldradagpenningar träder i kraft den 1 augusti 2022 och det medför ett behov av att på Åland göra ändringar
av lagstiftningarna om barnomsorg och hemvårdsstöd.
Rikets förändringar beskrivs som en reform av föräldrapenningssystemet och är en del
av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Dessutom är syftet med reformen att
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 om balans mellan
arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Rent konkret kan sägas är tanken
med förändringarna bland annat är att öka flexibiliteten för vårdnadshavarna att nyttja
föräldraledighet och erhålla föräldrapenning. Med detta vill man uppnå ökad jämställhet
vid omsorgen av barn samt vid nyttjandet av föräldrapenningsledighet.
ÅLR har i oktober 2021 på ett utbildningschefsmöte informerat om att reformen är på
kommande, att åländsk lagstiftning berörs, och att tidsramen kommer att bli pressad. På
samma möte informerades i korthet om förslagets innehåll och ÅLR:s preliminära konsekvensanalys. Samtidigt efterfrågades utbildningschefernas synpunkter på de föreslagna
förändringarna.
Några exempel på de föreslagna förändringarna
-benämningarna moderskaps-/faderskapspenning slopas, i stället graviditetspenning
och föräldrapenning
-utökning av föräldrapenningdagarna från 287 till 320 (160 + 160)
-möjlighet att överlåta föräldrapenningdagarna till den andra vårdnadshavaren
-flexiblare uttag av föräldrapenningdagar: högst 4 perioder ber barn
-subjektiv rätt till barnomsorg på heltid för alla barn
-partiell föräldrapenning som ger rätt till barnomsorgsplats och möjlighet att arbeta upp
till 5 timmar per dag
-utjämningsperiod om 4 veckor
I Saltviks kommun är det kommunstyrelsen som delger yttranden. I samråd med kommundirektören har utbildningschefen planerat att yttrandet delges ÅLR efter behandling i

Protokolljustering:
__________________________________________________
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utbildningsnämnden och att nämndens yttrande även delges kommunstyrelsen som på
sitt möte 25.4.2022 kan göra tillägg och ändringar i yttrandet.
Landskapsregeringens parallellbeskriving av de föreslagna lagförändringarna bifogas
sammanträdeskallelsen.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden delger Ålands landskapsregering bifogade yttrande (skickas ut till
nämnden så fort det är klart) och att yttrandet delges kommunstyrelsen för eventuella
tillägg och ändringar.
Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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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 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 19, 20
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 17, 18, 21
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 såsom 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:
Utbildningsnämnden i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer: 17, 18, 21
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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. I vardera fallet räknas inte framläggnings- 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.

Protokolljustering:
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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 rättelseyrkandet. 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 genom 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. Besvärshandlingarna 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 justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
----------------------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

