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§ 22

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

UTBN 22 §/4.5.2022
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Kerstin Renfors och Niclas Alm. Protokollet justeras direkt
efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 23
DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
UTBN 23 §/4.5.2022
Delgivningar
-Specialklassundervisning läsåret 2022-2023:
Föreståndarna deltar i mötet och beskriver upplägget samt svarar på nämndens frågor.
-Målsättningar inför mål-seminariet måndagen den 30 maj. Enligt önskemål från nämnden på tidigare möte.
Saltviks svar på Landskapsregeringens fråga BESLUT 42 U2 2021/196 om intresse för
Grundvux till kommande läsår: ingen har visat sitt intresse.
Tjänstemannabeslut
18§ Anhållan om partiell tjänstledighet barnskötare
19§ Beviljande av avsked assistent

Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom och framför synpunkter till
mål-seminariet den 30 maj.
Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom och framför följande synpunkter till mål-seminariet den 30 maj:
-ekonomiska förutsättningar för barnomsorgen och grundskolan till att kunna erbjuda
goda stödåtgärder för barn och elever i behov av det. En del i det skulle vara att starta
upp specialklassundervisning i egen regi.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/126/2022
§ 24

HJÖRDIS GOTTBERGS MINNESFOND, FONDAVKASTNING 2022

KMST 68 §/25.4.2022
Fonden inrättades år 1992, efter arv från folkskollärare Hjördis Gottberg. Enligt fondens
stadga är fondens ändamål att genom stipendier stödja elever, vilka genomgår Rangsby
skola eller genomgått Rangsby skola och studerar vidare vid yrkes- eller högskolor, vars
normala studietider är minst tre år. En och samma elev kan erhålla ett stipendium högst
en gång under sin skoltid vid Rangsby skola och högst två gånger under sin studietid vid
en yrkes- eller högskola.
Om fondens användning beslutar kommunstyrelsen, som även i övrigt beslutar om frågor i anslutning till fonden. Kommunstyrelsen skall särskilt tillse att Hjördis Gottbergs
grav skötes på ett omsorgsfullt sätt.
Fondens grundkapital
Ingående saldo 1.1.1993 (414.744,26 mk)

69.754,98 €

Överfört till placeringsfonder 26.4.2018
Ålandsbanken Euro Bond
Ålandsbanken Tomtfond

15 000,00
35 000,00

Ingående saldo bankkonto 1.1.2021
Gravvård
Avkastning Tomtfond
Utbetalda stipendier
Bankavgifter
Utgående saldo bankkonto 31.12.2021

12 427,28
-120,00
1 095,18
-200,00
-30,00
13 172,46

Placeringsfondernas värde 31.12.2021:
Ålandsbanken Euro Bond
Ålandsbanken Tomtfond

15 524,07
36 362,77

Värdeförhöjningen på bankkonto och fonder för 2021 uppgår till 1 404,07 euro.
Avkastning från Tomtfonden utbetald 7.4.2022 uppgår till 1 105,42 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden rätt att under 2022 nyttja 300 euro
för stipendium.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
--------------UTBN 24 §/4.5.2022
Annonsering om minnesfonden har skett i kommunens infoblad och inom utsatt tid har

Protokolljustering:
__________________________________________________
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fyra ansökningar om stipendium inkommit. Samtliga uppfyller fondens fastställda kriterier.
Utbildningsnämnden har 300 euro att fördela.
Bilaga som bifogas sammanträdeskallelsen:
Förslag till fördelning av stipendium.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden besluter bevilja stipendium till de sökande enligt bilaga.
Stipendierna utbetalas 30 juni 2022.
Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden besluter bevilja stipendium till följande:
-Miranda Sjöblom, 100 euro
-Esperanza Johansson, 100 euro
-Alva Lindroos, 100 euro
Stipendierna utbetalas 30 juni 2022.
-----------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/61/2022
§ 25

ULLA OCH RUBEN NORDMANS STIPENDIEFOND, FONDAVKASTNING 2022

KMST 69 §/25.4.2022
Fonden inrättades 22.11.2011 efter arv från Ulla och Ruben Nordman. Stadgarna ändrades av fullmäktige 9.4.2018. Enligt fondens stadga:
p 5. Stipendiefondens ändamål är att genom stipendier stödja ungdomar,
främst med anknytning till Saltviks kommun, vilka med framgång bedriver universitets
och högskolestudier eller därmed jämförbara studier, för deras fortsatta studier.
p 6. Ur stipendiefondens ränteavkastning – och under förutsättning att tillräcklig
avkastning har genererats – utdelas årligen på ansökan stipendier till ungdomar som
uppfyller de i punkt 5 nämnda kriterierna. En och samma ungdom kan erhålla stipendium högst två gånger under sin studietid.
Stipendiefonden förvaltas av kommunstyrelsen i Saltviks kommun. Kommunstyrelsen
kan besluta att skol- och bildningsnämnden, på kommunstyrelsens vägnar skall handha
dessa uppgifter, varvid kommunstyrelsen årligen besluter om det belopp som skall ställas till nämndens förfogande för utdelning i form av stipendier.
Fondens grundkapital 22.11.2011

156 900,00

Överfört till placeringsfonder 26.4.2018
Ålandsbanken Euro Bond
Ålandsbanken Tomtfond

40 000,00
80 000,00

Ingående saldo bankkonto 1.1.2021
Gravvård
Avkastning Tomtfond
Utbetalda stipendier
Tillgodoränta
Bankavgifter
Utgående saldo bankkonto 31.12.2021

25 918,49
-120,00
2 503,27
-480,00
27,38
-30,00
27 819,14

Placeringsfondernas värde 31.12.2021:
Ålandsbanken Euro Bond
Ålandsbanken Tomtfond

41 397,53
83 114,89

Värdeförhöjning på bankkonto och fonder för 2021 uppgår till 3 493,92 euro.
Avkastning från Tomtfonden utbetald 7.4.2022 uppgår till 2 526,67 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden rätt att under 2022 nyttja 1 000 euro för stipendium.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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UTBN 25 §/4.5.2022
Annonsering om minnesfonden har skett i kommunens infoblad och inom utsatt tid har
fyra ansökningar om stipendium inkommit. Samtliga uppfyller fondens fastställda kriterier.
Utbildningsnämnden har 1 000 euro att fördela.
Bilaga som bifogas sammanträdeskallelsen:
Förslag till fördelning av stipendium.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden besluter bevilja stipendium enligt bilaga.
Stipendierna utbetalas 30 juni 2022.
Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden besluter bevilja stipendium till följande:
-Cassandra Lindholm, 250 euro
-Elisabeth Packalén, 250 euro
-Axel Dahlblom, 250 euro
-Jonathan Styrström, 250 euro
Stipendierna utbetalas 30 juni 2022.
----------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/329/2021
§ 26

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.
--------------KMST 70 §/25.4.2022
Hänvisning till beredning inför utbildningsnämndens möte.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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Utbildningsnämnden konstaterar i sitt beslut 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.
Enligt beredningen inför utbildningsnämnden framgår att Saltviks kommun till år 2021
och 2022 halverade den anhållna summan för lekparksverksamheten till 7 500 euro med
anledning av de kostnadsbesparingar som gjorts i kommunen. I sammanhanget kan noteras att även övriga föreningar i kommunen, som tilldelas verksamhetsbidrag, fått sina
anslag minskade sedan 2021, dock inte så mycket att anslagen halverats.
Anhållan om tilläggsmedel till parkverksamheten 2022 bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till utbildningsnämnden för ytterligare dialog
med Folkhälsan i Saltvik gällande fortsatt drift av parkverksamheten i Haraldsby och vad
som krävs för att hitta en lösning inför budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025.
Förslagsvis beviljar kommunstyrelsen 3 500 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel till Folkhälsan i Saltvik, villkorat att det kan trygga driften av lekparksverksamheten i
Haraldsby under hösten 2022. På detta sätt skulle föreningen totalt erhålla 11 000 euro
från kommunen för parkverksamheten år 2022.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
--------------UTBN 26 §/4.5.2022
Utbildningschefen har varit i kontakt med Folkhälsan i Saltvik. Med kommunstyrelsens
tillskott på 3 500 euro planerar Folkhälsan för att ha lekparken i gång höstterminen
2022. De aviserar om ett förväntat negativt resultat till bokslut 2022 men tror sig kunna
lösa det med hjälp av omfördelningar och nyttjande av egna medel. Vidare framför Folkhälsan att de, för att kunna bedriva parkverksamheten långsiktigt, behöver ha ett årligt
bidrag på åtminstone 15 000 euro.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Folkhälsan i Saltviks bidragsbehov beaktas till budgetprocessen för 2023 och ekonomiplan 2024-2025. Dock så att det
inte blir på bekostnad av de lagstadgade verksamheterna under utbildningsnämndens
verksamhetsområden.
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: 26
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 22-25
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: 22-25
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.

Protokolljustering:
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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:
__________________________________________________

