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§ 27

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SKOLN 27 §/2.5.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Josefin Lindholm och René Hampf, protokollet justeras direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------
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§ 28
DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
Skolbi 28 §/2.5.2019
Bildningschefens tjänstemannabeslut §§ 23-28/2019 samt delgivningar 10.4-26.4.2019
finns till påseende vid mötet.
Bilagor: Förteckning över delegeringar och tjänstemannabeslut
Skol- och bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/142/2019
§ 29

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING REMISS 107 U2 17.4 2019 ÅLR 2019/3102

SKOLBI 29 §/2.5.2019
Det finns ett stort behov av ny eller uppdaterad lagstiftning inom grundskolan. De nuvarande bestämmelserna har tillämpats, nästan oförändrade, i drygt 20 år. I det nya förslaget ”Landskapslag om barnomsorg och grundskola” är det mycket som ändrar jämfört
med gällande lagstiftning). Nytt är också att barnomsorg och grundskola föreslås få en
gemensam lag, med egna delar. De ändringarna som rör barnomsorgen är inte lika omfattande, detta i och med att barnomsorgslagen nyligen reviderats. Lagförslaget baseras
till stora delar på Den parlamentariska gruppens slutrapport per maj 2018.
Eftersom Saltviks kommun redan har organiserat sig så att barnomsorg och grundskola
ligger under samma avdelning medför lagförslaget inga större organisatoriska eller förvaltningsmässiga förändringar.
Arbetet med lagen har pågått under en längre tid och kommunerna har genom sina skoldirektörer getts möjlighet att delta och komma med synpunkter i inledningsfasen (kartläggning av vilka avsnitt som behöver revideras) och efter att texten lämnats över till lagberedningen.
Förslaget gick ut till kommunerna på remiss 17.4.2019 och svar skall vara Landskapsregeringen (LR) till handa senast 15.5.2019. Denna tidsplan är besvärande för Saltviks
kommuns del på så sätt att den korta tidsramen omöjliggör ett normalt remissförfarande.
Kommunstyrelsen/Kommundirektören har därför hos LR anhållit om förlängning. Enligt
tjänsteman inom LR:s förvaltning är det dock inte troligt att anhållan kommer att bifallas.
Den knappa tidsramen försvårar också beredningstexten och det förslag till utlåtande
som av bildningschefen presenteras för skol- och bildningsnämnden baseras på en elementär analys. Det finns en stor del förbättringar i det liggande förslaget (både
barns/elevers och skol-/daghemspersonals rättigheter och rättssäkerhet stärks, hemundervisningen förtydligas, möjlighet till flexibla undervisningsarrangemang, att barn- och
elevhälsan får en egen del etc.) men på grund av tidsbristen läggs ingen fokus på de positiva aspekterna i denna beredning och förslag till utlåtande.
Lagförslaget i sin helhet återfinns under följande länk (s. 11-70 med detaljmotiveringar
och s.70-110 med endast lagtext):
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/utkast_till_ll_
om_barnomsorg_och_grundskola.pdf
Lagförslaget innehåller bl.a. följande större förändringar:
•Barn- och elevhälsa får ett eget avsnitt (tidigare elevvård) med betydande förändringar.
•Svenska som andra språk har tydligare anvisningar
•Ex. på ändringar som får ekonomiska konsekvenser för kommunerna: avgiftsfri förskola, utvidgat språkprogram, rätt till barnomsorgsplats utökas, grundskolans skyldighet att
erbjuda tjänster för personer som inte omfattas av läroplikten (utökade möjligheter för
privata aktörer, studerande utan avgångsbetyg, rätt till studiehandledning, utökad rätt till
utbildning, hemspråksundervisning etc.). Det är svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvensernas storlek för Saltviks del men en rimlig gissning är att det skulle bli fördyran-
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de i spannet 50 000 – 150 000 euro per år. Det finns inga garantier för att kommunerna
kompenseras för de kostnadsökningar som lagförslaget medför.
•Räkneexempel gällande avgiftsfri förskola. Om Saltvik har en årskull med 20 förskolebarn varav 60% betalar maxtaxa 240 euro för 10 månader och 40% betalar 100 euro för
10 månader ger det en intäktsminskning motsvarande 36 800 euro.
•Räkneexempel grundskoleutbildning för andra än läropliktiga: 30 000€/person/år vid
köp av tjänst från t.ex. Medis.
•Räkneexempel hemspråksundervisning som valfritt läroämne: årlig kostnad om ca 17
000 € per språk och nivå (3 vt) / år för timlärare i bisyssla.
•Konfessionslös religions- och livsåskådningsundervisning föreslås.
•Förslag att skolledare och rektorer anställs i tillsvidare tjänsteförhållande.
•Flera områden som stärker tryggheten och skolmiljön (mobbning och trakasserier förbjuds i lag, disciplinära åtgärder och lärares befogenheter, rätt till stöd på olika nivåer
och genom olika arrangemang).
•Hemspråksundervisning kan erbjudas (vilket i så fall får ekonomiska konsekvenser).
•Språkprogrammet kan utvidgas (vilket i så fall får ekonomiska konsekvenser).
•Anvisningar för distansundervisningen har förtydligats.
•Anvisningar för hemundervisning har förtydligats.
•Rätt till barnomsorg och grundskola vid tillfälligt boende på Åland föreslås (vilket försvårar/fördyrar personalbemanning).
•Barnomsorgsavgift får fastställas under kalenderåret.
•Trestegsstöd föreslås gälla inom barnomsorgen enligt motsvarande upplägg som
grundskolan.
Lagförslaget kan få indirekta konsekvenser för Saltviks kommun eftersom lagen också
omfattar verksamhet inom NÅHD.
Bildningschefens förslag:
Det finns en stor del förbättringar i det liggande förslaget, både
barns/elevers och skol-/daghemspersonals rättigheter och rättssäkerhet stärks, hemundervisningen förtydligas, möjlighet till flexibla undervisningsarrangemang ökar, barn- och
elevhälsan får en egen del.
Kommunernas möjligheter att bidra i arbetet med det pressade tidsschemat i lagberednings- och remissfasen har varit i det närmaste obefintligt. Lagar av den här magnituden
borde ”processas ut till kommunerna i flera omgångar”, speciellt när det rör sig om så
här omfattande ändringar.
Förfarandet väcker även frågan om Landskapsregeringens kapacitet att handha helhetsansvaret över åländsk barnomsorg och grundskola så att kvaliteten och rättsskyddet kan
garanteras långsiktigt ekonomiskt personellt och kompetensmässigt.
Skol- och bildningsnämnden föreslår därför inför kommunstyrelsen att Saltviks kommun,
med anledning av de kommentarer och synpunkter som framgår i Saltviks utlåtande,
uppmanar Landskapsregeringen att efter att lagförslaget bearbetats sända den till kommunerna för en ny remissrunda. Denna gång med en tillräcklig svarstid.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Det finns en stor del förbättringar i det liggande förslaget, både
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barns/elevers och skol-/daghemspersonals rättigheter och rättssäkerhet stärks, hemundervisningen förtydligas, möjlighet till flexibla undervisningsarrangemang ökar, barn- och
elevhälsan får en egen del.
Kommunernas möjligheter att bidra i arbetet med det pressade tidsschemat i lagberednings- och remissfasen har varit i det närmaste obefintligt. Lagar av den här magnituden
borde ”processas ut till kommunerna i flera omgångar”, speciellt när det rör sig om så
här omfattande ändringar.
Förfarandet väcker även frågan om Landskapsregeringens kapacitet att handha helhetsansvaret över åländsk barnomsorg och grundskola så att kvaliteten och rättsskyddet kan
garanteras långsiktigt ekonomiskt personellt och kompetensmässigt.
Skol- och bildningsnämnden föreslår därför inför kommunstyrelsen att Saltviks kommun,
med anledning av de kommentarer och synpunkter som framgår i Saltviks utlåtande,
uppmanar Landskapsregeringen att efter att lagförslaget bearbetats sända den till kommunerna för en ny remissrunda. Denna gång med en tillräcklig svarstid.
Skol- och bildningsnämndens förslag till utlåtande bifogas protokollet.
---------------
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SK/159/2019
§ 30

SKOLSKJUTSAR ÖDKARBY SKOLA LÄSÅRET 2019-2020

SKOLBI 30 §/2.5.2019
Inom utsatt tid har ett anbud inkommit: Roland Nylund Taxi.
Sammanställning över inkomna anbud (bilaga) bifogas sammanträdeskallelsen.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden beslutar anta anbudet av Roland Nylund Taxi och ger bildningschefen i uppdrag att skriva avtal enligt givet anbud med Roland Nylund taxi och tillsammans med åkeriet lägga upp bästa schema på samtliga linjer.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 31

SKOLSKJUTS RANGSBY SKOLA LÄSÅRET 2019-2020

SKOLBI 31 §/2.5.2019
Inom utsatt tid har 2 stycken anbud inkommit: Lottas Taxi och Sussis Taxi kb, ett för respektive skjutsområde.
Sammanställning över inkomna anbud (bilaga) bifogas sammanträdeskallelsen.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden beslutar anta anbuden från Lottas taxi och Sussis taxi. Bildningschefen får i uppdrag att skriva avtal enligt givna anbud med Lottas Taxi och Sussis
Taxi kb och tillsammans med dem lägga ett effektivt skjutsschema.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/139/2019
§ 32

ANHÅLLAN OM KULTURBIDRAG

SKOLBI 32 §/2.5.2019
Tre bertbyfödda personer, samtliga boende i Saltviks kommun, anhåller om kulturbidrag.
Den summa som anhållan gäller framgår inte men kostnaden för projektet är enligt bifogad offert 1190,40 euro.
Personerna avser trycka en bok där 31 torp beskrivs med text och bild.
Om bidrag beviljas utlovas exemplar, utan kostnad, till Saltviks kommunkansli, biblioteket i Saltvik samt Landskapsarkivet. Saltviks kommun erbjuds möjligheten att agera utgivare.
Saltviks kommun har för 2019 budgeterat 7000 euro för kulturbidrag, av budgeterade
medel återstår 4304,80 euro.
Ansökan uppfyller de kriterier som kommunen fastslagit.
Anhållan med bilagor samt Saltviks kommuns bidragskriterier bifogas sammanträdeskallelsen.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden beviljar bidragsansökarna i fråga kulturbidrag om 1190,40
euro för projektet ”Dokumentation av torparnas historia”. Utbetalningen genomförs när
kostnader för projektet påvisats, dock inom år 2019. Några anspråk på att agera utgivare görs inte men nämnden tar med tacksamhet emot exemplar av utgåvan till kommunkansliet och biblioteket.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
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SK/155/2019
§ 33

NÅHD:S FÖRFRÅGAN TILL MEDLEMSKOMMUNERNA FÖR ATT EFTERHÖRA
DERAS BEHOV AV IT-TJÄNSTER

SKOLBI 33 §/2.5.2019
NÅHD: har till medlemskommunerna skickat ut en förfrågan om intresse av IT-tjänster.
Svar begärs senast 30.6.2019.
Bildningschefens bedömning, som baseras på skolledarnas och daghemsförståndarnas
åsikter, är att skolornas och daghemmens behov tillgodoses med nuvarande upplägg
med NÅHD. Något behov av utökning av IT-tjänster finns således inte.
Kommunen har IT-handledare som är anställda vid respektive skola (2 + 2 vt) men som i
mån av möjlighet och behov hjälper daghemmen. Utöver detta har kommunen avtal om
köp av IT-tjänster med Mariehamns persondatorer AB.
NÅHD:s förfrågan bifogas sammanträdeskallelsen.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att som svar på NÅHD:s
förfrågan meddela att Saltviks kommuns behov för tillfället och med gällande avtal och
arrangemang tillgodoses inom skol- och bildningsnämndens verksamhetsområde.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att Saltviks kommun som svar på NÅHD:s förfrågan meddelar att kommuns behov för tillfället och med
gällande avtal och arrangemang tillgodoses inom skol- och bildningsnämndens verksamhetsområde.
---------------
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SK/163/2019
§ 34

DELEGERING TILL BILDNINGSCHEF

SKOLBI 34 §/2.5.2019
Enligt förvaltningsstadgan 60 § har bildningschefen beslutanderätt att anställa vikarie för
högst 3 månader. Bildningsnämnden nästa inplanerade möte är tänkt att hållas 27 maj
och endast om det finns ett uppenbart behov. Det finns därför fördelar med att skol- och
bildningsnämnden till bildningschefen delegerar rätten att anställa vikarier/tidsbundna lärartjänster (upp till 1 läsår) i fall någon tjänst skulle bli ledig eller behöva tillsättas.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden delegerar bildningschefen rätt att anställa eventuella lärarvikariat och tidsbundna tjänster för upp till ett läsår. Denna delegeringsrätt gäller endast
under perioden maj – augusti 2019.
Skol- och bildningsnämndens 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: 29, 33
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 27-28, 30-32, 34
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:
Kommunstyrelsen i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer: 27-28, 30-32, 34
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.
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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 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:
__________________________________________________

