SALTVIKS KOMMUN
Skol- och
och bildningsnämnden
bildningsnämnden
Skol-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11.03.2020

Sammanträdestid

Onsdagen den 11.3.2020 kl. 19.00-22.00

Sammanträdesplats

Rangsby skola

Beslutande

Sjöblom Tommy, ordförande
Holmström Sue, viceordförande
Baarman Peter
Bromels Hanna
Laasonen Sofia
Lundberg Bror
Renfors Kerstin

Övriga närvarande

Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande
Lundberg Caroline, kommunstyrelsens representant
Danielsson Ewa, kommundirektör

Nr 3/2020

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

Blomqvist-Fagerholm Isa, skolledare Rangsby §20 kl. 19.00-20.45
Fagerholm Josef, skolledare Ödkarby §20 kl. 19.00-20.45
Holm Peter, bildningschef
Paragrafer

§§ 13 – 17

Underskrifter
Tommy Sjöblom
Ordförande
Protokolljustering

Saltvik den 11.3.2020

Hanna Bromels
Protokollet framlagt till
påseende

Saltvik den 12.3.2020

Intygar

Peter Holm, bildningschef

Utdragets riktighet
bestyrker

Saltvik den

Underskrift

Peter Holm
Sekreterare

Sofia Laasonen

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Skol- och bildningsnämnden
___________________________________________________________________________________
Sammanträdestid

11.03.2020 kl. 19:00

Sammanträdesplats

Rangsby skola

Ärenden:
Mötesuppgifter ................................................................................................................................ 1
§ 17 Sammanträdets konstituerande ............................................................................................. 2
§ 18 Delgivningar till kännedom ..................................................................................................... 3
§ 19 Verksamhetsberättelse 2019 Skol- och bildningsnämnden .................................................... 4
§ 20 Presentation av skol- och fritidshemsverksamheten .............................................................. 5
§ 21 Ändring av Idrottsanläggningarnas avgifter 2020 ................................................................... 6
Ändringssökande ............................................................................................................................ 7

SALTVIKS KOMMUN
Skol- och
och bildningsnämnden
bildningsnämnden
Skol-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11.03.2020

Nr 3/2020
1

Denna kallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens hemsida
www.saltvik.ax den 5.3.2020. Protokollet finns till påseende från den 12.3.2020 på kommunens hemsida.

Intygar

Bildningschef Peter Holm

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11.03.2020

Sida
2

Skol- och bildningsnämnden

§ 17

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SKOLN 13 §/11.3.2020
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Hanna Bromels och Sofia Laasonen. Protokollet justeras direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 18
DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
Skolbi 14 §/11.3.2020
Delgivningar
26.2 LR
Post 26/EAD/2019
04.3 LR
SK/368/2019

Ersättning svenska 2
Skolornas arbetsplaner

Tjänstemannabeslut
09§ 2.3 Anställning vik. barnträdgårdslärare, Skogsgläntan daghem
10§ 2.3 Anställning vik. barnskötare, Skogsgläntan daghem
11§ 4.3 Konfidentiellt: överföring till mångprofessionellt stöd
Skol- och bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt beslut.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/74/2020
§ 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

SKOLBI 15 §/11.3.2020
Bildningschefen har gjort ett förslag till verksamhetsberättelse för Skol- och bildningsverksamheten och NÅHD för år 2019. NÅHD:s verksamhetsberättelse är preliminär och
behandlas i Förbundsstyrelsen 11.3.2020.
Följande investeringar som hör till Skol- och bildningsnämndens verksamhet
finns upptagen i budget 2019:
-Skogsgläntan daghem, inventarier. Slutfört.
-Ödkarby skola, lekutrustning utomhus, projekt sandplan. Drygt 8 000 euro överfört till
2020.
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Verksamhetsberättelse för Skol- och bildningsverksamheten
-Verksamhetsberättelse för NÅHD (Saltviks del av verksamheten)
-Balansbok 2019 Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD)
-Förbundsstyrelsebeslut NÅHD (presenteras i mån av tillgång på mötet)
-Investeringsutfall
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse samt investeringsutfall
enligt bifogade handlingar och för ärendet vidare för fortsatt behandling i kommunstyrelsen.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
Verksamhetsberättelse för Skol- och bildningsnämnden och för Norra Ålands högstadiedistrikt samt investeringsutfall bifogas beslutet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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96/2020
§ 20

PRESENTATION AV SKOL- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN

SKOLBI 16 §/11.3.2020
Skol- och fritidshemsverksamheten presenteras för den nya Skol- och bildningsnämnden:
-Besök vid Rangsby skola, kommunens bibliotek, Rangsby fritidshem
-Skolledarnas presentationer av respektive verksamhet
-Bildningschefen informerar på en övergripande nivå
Aktuella frågor:
-Budget, mål och uppföljning
-Satsningar på lokaler, utrustning/inventarier, lärplattformar, skolgårdsmiljö och innemiljö
etc.
-Timresurs och undervisningsarrangemang
-Norra Ålands högstadiedistrikt och den verksamhet som de tillhandahåller (ex. elevhälsa)
-Ledningen av verksamheten
-Aktuella frågor inom grundskolan: ny lag och ny läroplan
Skolledarna Isa Blomqvist-Fagerholm (Rangsby skola) och Josef Fagerholm (Ödkarby
skola) deltar i ärendet.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden antecknar informationen till kännedom och ger eventuella
anvisningar till bildningschefen.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden antecknade informationen till kännedom.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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100/2020
§ 21

ÄNDRING AV IDROTTSANLÄGGNINGARNAS AVGIFTER 2020

SKOLBI 17 §/11.3.2020
Förvaltningen förbereder ibruktagande av nytt bokningssystem. En del av befintlig modell behöver anpassas för att passa det nya systemet. Det handlar om en förenkling av
tillgängliga bokningsobjekt.
Enligt förvaltningsstadgan är det Kommunfullmäktige som fastställer kommunens taxor
och avgifter.
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Fastställda avgifter för ”Idrottsanläggningarnas avgifter 2020”
-Reviderat förslag av ”Idrottsanläggningarnas avgifter 2020”
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att avgifterna för idrottsanläggningarna fastställs enligt bilaga:
”Idrottsanläggningarnas avgifter 2020, reviderad 11.3.2020”
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
Förslag Idrottsanläggningarnas avgifter 2020 bifogas protokollet.
---------------

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:15, 17
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 13-14, 16
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:
Skol- och bildningsnämnden i Saltviks kommun
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer: 13-14, 16
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 lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

