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§ 27

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

UTBN 27 §/1.6.2022
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Hanna Bromels och Isa Wikström. Protokollet justeras direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 28
DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
UTBN 28 §/1.6.2022
Delgivningar
Brev från barnen vid Skogsgläntan daghem (som bilaga)
Utbildningsförvaltningens presentation till målseminariet 30.5 (som bilaga)
Tjänstemannabeslut
20§ Anhållan om tjänstledighet, assistent
21a§ Anhållan om partiell tjänstledighet, barnskötare
21b§ Anhållan om skolgång i specialklass i Källbo skola
22§ Anhållan om partiell tjänstledighet, barnskötare
23§ Förordnande som timlärare
24§ Anhållan om partiell tjänstledighet, lokalvårdare
25§ Anhållan om vårdledighet, klasslärare
26§ Anhållan om partiell vårdledighet, assistent
27§ Förordnande som timlärare
28§ Förordnande som vik. klasslärare
29§ Anställning vik. assistent
30§ Uppsägning av arbetsavtal, barnskötare
31§ Överföring till träningsundervisningen
32§ Anhållan om partiell vårdledighet, assistent - rättelse
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden antecknade delgivningarna till kännedom och gav utbildningschefen i uppdrag att, utifrån nämndens diskussion, besvara brevet från barnen vid Skogsgläntan daghem.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/176/2022
§ 29

ANHÅLLAN OM KULTURBIDRAG, FORNFÖRENINGEN FIBULA

UTBN 29 §/1.6.2022
Fornföreningen Fibula r.f. anhåller hos Utbildningsnämnden om ett ekonomiskt
bidrag på 7 500 euro för sin verksamhet år 2022. Verksamheten har drabbats hårt av
pandemin men föreningen hoppas nu på ett någorlunda normalt år. Bidraget är avsett till
att utveckla den årliga verksamheten och ungdomsarbetet samt att genomföra behövligt
underhållsarbete i Vikingabyn.
Fornföreningen Fibula är en kulturell/historisk förening som syftar till att återge vikingatiden på Åland genom tidsresor för skolbarn, gästabud för vuxna m.m. Föreningens huvudattraktion är Vikingamarknaden i Saltvik som räknas till en av de största vikingamarknaderna i Europa. Marknaden besöks årligen av ca 5 000 besökare på tre dagar
och ca 500 tillresta vikingar/försäljare deltar. På grund av pandemin ställdes marknaden
in 2020 och genomfördes i mindre skala 2021.
Föreningen håller årligen kurser riktade till medlemmar samt allmänheten. Till föreningen hör också en vikingatida stridsgrupp bestående av mestadels ungdomar.
Föreningen erbjuder utan kostnad, en tidsresa/lägerskola under läsåret för två klasser i
Saltvik med deltagande lärare.
Föreningen har enligt de fastställda kriterierna möjlighet att erhålla bidrag. Till ansökan
har bifogats de handlingar som efterfrågas vid behandling av verksamhetsbidrag. Utbildningschefen har även varit i kontakt med föreningens ordförande.
Enligt de handlingar som inkommit utgörs föreningens verksamhet i huvudsak av sådant
som faller under kulturområdet, men en del av verksamheten är riktad till ungdomar.
För Utbildningsnämnden återstår följande budgeterade medel att fördela:
3 000 euro till sitt förfogande för beviljande av bidrag (4302 Kultur).
Utbildningsnämnden har detta budgetår, p.g.a. det ekonomiska läget, mindre medel att
fördela i bidrag. Denna minskning motsvarar ca 50% för kultur- och verksamhetsbidrag
jämfört med budget 2020. Följden av detta är att samtliga bidrag som Utbildningsnämnden hittills beviljat har varit lägre än de som beviljades 2020. År 2020 beviljades Fibula
4 500 euro i bidrag och år 2021 3 600 euro.
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden beviljar fornföreningen Fibula r.f. ett kulturbidrag om 2 000 euro för
sin satsning på att utveckla verksamheten och ungdomsarbetet under 2022. Bidragsutbetalningen görs senast 30.6.2022.
Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/183/2022
§ 30

BEFATTNINGSBESKRIVNING BIBLIOTEKSSEKRETERARE

UTBN 30 §/1.6.2022
Bibliotekssekreterarens befattningsbeskrivning är från 2015 och behöver uppdateras.
Utbildningschefen har i samråd med personalsekreteraren tagit fram ett förslag till en ny
befattningsbeskrivning. Bibliotekssekreteraren har också involverats.
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-uppdaterad befattningsbeskrivning för bibliotekssekreterare
-gällande befattningsbeskrivning (skol-bi 10§ /2.2.2015)
Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden godkänner den uppdaterade befattningsbeskrivningen för bibliotekssekreterare. Befattningsbeskrivningen bifogas protokollet.
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:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 27-30
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: 27-30
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:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
01.06.2022

Sida
8

Utbildningsnämnden

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:
__________________________________________________

