
SALTVIKS KOMMUN

Utbildningsnämnden

Sammanträdestid Onsdagen den 28.9.2022 kl. 19.00 – 20.00

Sammanträdesplats Kommunkansliet i Nääs

Beslutande  Sjöblom Tommy, ordförande
 Holmström Sue, viceordförande
 Alm Niclas
 Bromels Hanna
 Laasonen Sofia
 Lundberg Bror
 Renfors Kerstin

 

 Sundberg Christa
 Enocksson Camilla
 Hampf René
 Eriksson Ann-Kristin
 Wikström Isa
 Salmén Jan
 Nyholm Dan

Övriga närvarande  Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande 
 Josefsson Caroline, kommunstyrelsens representant
 Danielsson Ewa, kommundirektör

 Holm Peter, utbildningschef

Paragrafer §§ 49 – 52

Underskrifter

Tommy Sjöblom
Ordförande

Peter Holm
Sekreterare

Protokolljustering Saltvik den 28.9.2022

Sue Holmström Dan Nyholm

Protokollet framlagt till 
påseende

Intygar

Saltvik den 29.9.2022

Peter Holm, utbildningschef

Utdragets riktighet 
bestyrker

Underskrift

Saltvik den

28.09.2022
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Nr UTBN 8/2022



Mötesuppgifter ................................................................................................................................  1

§ 49 Sammanträdets konstituerande .............................................................................................  2

§ 50 Delgivningar till kännedom ..................................................................................................... 3

§ 51 Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025, Utbildningsnämnden ..........................................  4

§ 52 NÅUD:s budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025/Saltviks utlåtande ................................... 6

Ändringssökande ............................................................................................................................  9

SALTVIKS KOMMUN

Utbildningsnämnden
___________________________________________________________________________________

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

28.09.2022 kl. 19:00

Kommunkansliet

Ärenden:



SALTVIKS KOMMUN

Utbildningsnämnden

Denna kallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens hemsida 
www.saltvik.ax den 23.9.2022. Protokollet finns till påseende från den 29.9.2022 på kommunens 
hemsida.

Ordförande Tommy Sjöblom Utbildningschef Peter Holm

Intygar
Marika Holmström
Kanslisekreterare

28.09.2022
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Nr UTBN 8/2022

 1



SALTVIKS KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

UTBN 49 §/28.9.2022

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Sue Holmström och Dan Nyholm. Protokollet justeras direkt
efter mötet.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
-52§ NÅUD:s budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025/Saltviks utlåtande

-------------  

§ 49
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SALTVIKS KOMMUN

DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM

UTBN 50 §/28.9.2022

Delgivningar

Tjänstemannabeslut
72§ Slutreglering skolplatser för elever från annan kommun
73§ Anställning vik. barnskötare
74§ Anställning av vik. klasslärare
75§ Anställning av vik. timlärare
76§ Utökning av lärartimmar för timlärare inom FBU

Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.

Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
-------------  

§ 50
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SALTVIKS KOMMUN

SK/180/2022

BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024-2025, UTBILDNINGSNÄMNDEN

UTBN 47 §/21.9.2022

Förvaltningen kan i detta skede inte presentera ett budgetförslag som uppfyller de 
budgetdirektiv som fastställts av kommunstyrelsen. Kostnaderna är 114 650 euro över 
ram och intäkterna något högre än ramen (exklusive NÅHD). De ökade kostnaderna be-
ror främst på följande faktorer:
-nytillkomna elever med rätt till förberedande undervisning i svenska. Vilket lett till att lär-
artimmarna utökats (högre timresurs). Landskapsregeringen ersätter kommunerna retro-
aktivt med en särskild landskapsandel på 11 000 euro per elev för detta. Lönekostnaden
beräknas öka med ca 30 000 euro.
-i ramen beräknade vi en kostnadsökning på 6 000 euro för skolskjutskostnader. Utfallet 
blir en ökning på 32 000 euro. Bakom förändringen finns flera orsaker, bl.a. arrange-
mang för elever med flyktingstatus och ändringar i skjutslinjerna.
-resterande del beror på justeringar som gjorts för enheternas material- och tjänstekost-
nader.

I textdelen till budget 2023 saknas interna poster (interna hyror och tjänster) och avskriv-
ningar. Därför är textdelens första sidor inte kompletta. Övriga tabeller innehållandes 
nyckeltal är uppdaterade eftersom det där uppges de externa kostnaderna och intäkter-
na. Budgeten uppdateras med de interna posterna så fort ekonomikansliet samman-
ställt.

Gällande NÅUD-s budget kan sägas att den ännu inte är färdigbehandlad och att den
textdel som sammanfattar NÅUD-budgeten inte är uppdaterad. Förbundsstyrelsen be-
handlar vanligtvis budgeten i början av september. Textdelen för NÅUD-budgeten upp-
dateras när vi får uppgifterna från NÅUD.

Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Budgetdirektiv
-Ledningsgruppens mötesprotokoll från budgetbehandlingen
-Budget 2023, utbildningsnämndens textdel
-Budget 2023, textdelen till NÅUD-s budget
-Utbildningsnämndens investeringar
-Prognos för barnkullar i Saltviks kommun

Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden diskuterar budgetförslaget och återremitterar ärendet med följande 
anvisningar:

Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden återremitterar ärendet med följande anvisningar:
-att utbildningschefen går igenom anslagen för livsmedelskostnaderna så att det finns 
en beredskap för väntade kostnadsökningar.

---------------

§ 51

28.09.2022
Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 4



SALTVIKS KOMMUN

UTBN 51 §/28.9.2022
Utbildningschefen har tittat närmare på kostnadsutvecklingen för livsmedel samt utbild-
ningsnämndens budgetering tillbaka i tiden. I liggande budgetförslag ökas anslaget, 
inom utbildningsförvaltningen med 15% jämfört med budget 2022. Konsumentprisindex 
(ÅSUB) för livsmedel under exempelvis perioden januari 2022 – augusti 2022 (8 måna-
der) visar på en prisökning motsvarande 7,06%. På grund av sparkraven i de senaste 
budgeterna har livsmedelskostnaderna för utbildningsnämnden budgeterats lågt under 
åren 2021-2022. I jämförelse med bokslut 2020, då livsmedelskostnaderna uppgick till 
ca 141 100 euro, blir ökningen till det anslag, 142 000 euro, som föreslås för 2023 mar-
ginell.

Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden behandlar budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 och ger den 
vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/180/2022

NÅUD:S BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024-2025/SALTVIKS UTLÅTANDE

UTBN 52 §/28.9.2022

Förbundsstyrelsen för Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD) har haft en första be-
handling (39§/19.9.2022) av budget 2023. Saltviks kommun representerades av ersätta-
re Jan Salmén och även förbundsfullmäktiges ordförande Thommy Fagerholm deltog i 
mötet. I protokollet från mötet framgår bland annat följande:

”Ekonomichefen har tagit fram utkast till budget för 2023 utifrån inkomna
budgetönskemål. Budgetförslagen har behandlats i den tillsatta arbetsgruppen för
budgetarbete vid två tillfällen. Målet för arbetsgruppen har varit att hålla sig inom
den fastslagna ramen, men arbetsgruppen har konstaterat att aviserade
prisökningar på el och värme, ökat behov av speciallösningar för elever med
speciella behov och stigande personalkostnader behöver beaktas i budget 2023.

Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall
tillställas medlemskommunerna senast 30.9 och den godkända budgeten och
ekonomiplanen den 30.11. Till det förslag som föredras för förbundsfullmäktige
skall medlemskommunernas yttrande bifogas.”

I NÅUD:s budgetförslag 2023 framgår att de totala kostnaderna uppgår till 4 896 188 
euro (4 480 381 i BU-22 och 4 169 507 i bokslut-21). Saltviks andel utgörs av 1 356 282 
euro (1 140 546 i BU-22 och 1 064 603 euro i bokslut 2021). I Saltviks budgetdirektiv 
ökades NÅUD-ramen med 59 834 euro som en följd av de kostnadsökningar man från 
NÅUD flaggade för i våras. NÅUD:s kostnadsram för Saltviks andel blev med den för-
ändringen 1 200 380 euro. Denna kostnadsram är med förbundsstyrelsens liggande 
budgetförslag inte tillräcklig, utan en utökning av ramen med drygt 150 000 blir utfallet 
för Saltviks del om NÅUD budgeten godkänns.

Förbundsstyrelsen beslöt att omfatta förslaget till budget 2023 och verksamhetsplan 
2024-2025 och skickar den till kommunerna för utlåtande. Utlåtandet bör vara
förbundskansliet tillhanda senast 10 oktober för att behandlas i förbundsstyrelsen,
som planerar sammanträda 17 oktober. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-
2025 skall enligt plan behandlas i förbundsfullmäktige den 3 november.

Sammanfattning av budgetförslaget:
-personalkostnaderna ökar vilket beror på en rad olika faktorer som utökat språkpro-
gram, fler elever inom förberedande undervisning (FBU - svenska som andraspråk), 
stödåtgärder för enskilda elever och smågruppsundervisningen ökar och fler elever 
överförs till mångprofessionellt stöd
-distriktets uppgifter har ökat markant efter att man gick från att vara ett högstadiedistrikt
till ett utbildningsdistrikt
-renoveringsbehovet av skolfastigheten är stort
-elevantalet i GHS sjunker från 238 (läsåret 2022-2023) till 209 elever (läsåret 2023-
2024). Tabell s. 4.
-de förväntade lönejusteringarna har inte beaktats i budgetförslaget
-förvaltningens kostnader budgeteras till 334 840 euro (321 669 i BU-22)

§ 52

28.09.2022
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SALTVIKS KOMMUN

-skolverksamheten (GHS och specialklassundervisning åk 1-9) budgeteras till 3 709 818
euro ( 3 489 782 i BU-22 och 3 239 197 i bokslut 2021)
-timresursen i GHS ökar från 2,09 (BU-22) till 2,38 vilket motsvarar ca 40 lärartimmar 
mer (ca. 2 lärartjänster). Totalt ökar personalen från 44,75 till 49,3

Sammanfattning av Saltviks kostnadsfördelning i budgetförslaget:
-en stor andel av eleverna inom FBU har Saltvik som hemkommun
-antalet elever från Saltvik minskar i GHS från 64 till 59,5
-kostnadsandelen för GHS och specialklassen ökar från 869 931 (BU-22) till 959 241 
euro.
-lönekostnaden per elev för åk 1-6 specialklass är 18 778 euro (övriga kostnader tillkom-
mer och debiteras av Finströms kommun). I klassen går en elev från Saltvik.
-antalet elever i träningsundervisningen (TRA) ökar från 2,5 (BU-22) till fyra och antalet i
specialfritidshemmet från en till två. Kostnaden per elev beräknas till ca 50 000 euro för 
TRA.
-den totala kostnadsandelen budgeteras till 1 356 282 euro för Saltviks del (1 140 546 i 
BU-22 och 1 064 603 i bokslut 2021)
-en stor del av den kostnadsökning som berör Saltviks andel i kommunalförbundets 
verksamhet kan härledas till ett ökat antal elever inom träningsundervisningen och spe-
cialklassen i Källbo. Å andra sidan minskar Saltviks andel av elever i GHS från 27,2% 
(BU-22) till 26,6%.

Utbildningschefens förslag:
Utbildningsnämnden har diskuterat NÅUD:s budgetförslag 2023 och ekonomiplan 2024-
2025 och föreslår inför kommunstyrelsen följande utlåtande:

-skolpsykologenheten i Mariehamn (köptjänst) budgeterar för sex skolpsykologer och 
NÅUD för fem (s. 19). Kan detta leda till att kostnadsutfallet blir högre än budget?

-i budget 2022 (under avsnitt 2.1.2. s. 10) fanns diagram som visade kostnaden per elev
och antal elever i GHS för perioden 2015 – 2022. Dessa är informativa och får gärna in-
fogas även i budget 2023.

-tabell 2.1.3. Nyckeltal (s. 6) skulle gärna få kompletteras med antal elever i specialklass
åk 7-9 samt som tabell under 6. Bilagor.

-en beskrivning av hur antalet elever i GHS specialklass åk 7-9 samt Källbos åk 1-6 har 
varierat under åren 2015-2022 efterfrågas och skulle vara informativt med anledning av 
den ökning man nu kan se framför allt till lågstadiets specialklass. Kommer den ökning-
en att leda till att GHS behöver utöka med en specialklass till, i så fall från och med när?

-de ökade kostnaderna för kärnuppdraget, GHS och specialklassundervisning, man i 
budget 2023 tar höjd för motsvarar en kostnadsökning med knappt en halv miljon euro 
(488 962 euro) jämfört med senaste bokslut. Under samma jämförelseperiod minskar 
elevantalet med ca 5,5% från 236,5 till 223,5 Elevantalet förväntas dessutom fortsätta 
minska till läsåret 2023-2024 då 209 elever förväntas till skolan höstterminen 2023. Står 
dessa ökningar i proportion till de verksamhetsförändringar man kan se?

28.09.2022
Utbildningsnämnden
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SALTVIKS KOMMUN

-Kostnadsutvecklingen för hela NÅUD under perioden 2017 – 2023 jämfört med utbild-
ningsförvaltningen i Saltviks kommun är:
2017 NÅUD: 4,0 milj. Saltvik (kostnader): 1,2 milj.
2018 4,0 milj.                      1,3 milj.
2019 4,2 milj.                      1,3 milj.
2020 4,0 milj.                      1,3 milj.
2021 4,1 milj.                      1,2 milj.
2022 4,4 milj.                      1,2 milj.
2023 4,9 milj.                      1,4 milj.         Notering: 2017-2021 är bokslut

Vilka för- och nackdelar kan man från NÅUD:s håll se med denna kostnadsutveckling 
och hur ser kostnadsutvecklingen ut bland de övriga medlemskommunerna?

Utbildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

28.09.2022
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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: 51-52
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 49-50

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: 

Utbildningsnämnden i Saltvik 
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Paragrafer: 49-50

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.

28.09.2022
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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.

28.09.2022
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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 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 för-
valtningsdomstolen 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.
----------------------------
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